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Уважаеми г-н Председател на Народното събрание!

Уважаеми госпожи и господа народни представители!

В съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за

Българската народна банка ви представям Отчета на банката

за първото шестмесечие на 2004 година.

Иван Искров

Управител

на Българската народна банка



Организационна структура на БНБ
(към октомври 2004 г.)
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Абревиатури

АД акционерно дружество
БВП брутен вътрешен продукт

БИСЕРА Банкова интегрирана система за електронни разплащания
БМР Банка за международни разплащания, Базел, Швейцария

БОРИКА Банкова организация за разплащания с използване на карти
б. т. базисни точки
БФБ Българска фондова борса
ДЦК държавни ценни книжа

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ Европейска инвестиционна банка

ЕК Европейска комисия
ЕС Европейски съюз

ЕСЦБ Европейска система на централните банки
ЕЦБ Европейска централна банка

ЗБНБ Закон за БНБ
ЗМР задължителни минимални резерви

ЗУНК Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември
1990 г.

ЛИБОР лондонски междубанков лихвен процент
МВФ Международен валутен фонд
МОТ Международна организация на труда
МСС Международни счетоводни стандарти
МФ Министерство на финансите

НБФИ небанкови финансови институции
НТООД нетърговски организации, обслужващи домакинствата

ПОС устройство за търговия на дребно с кредитни карти (point of sale, point of service)
пр. п. процентни пунктове

СБ Световна банка
СОФ социалноосигурителни фондове
СПТ специални права на тираж

ТБ търговски банки
УС Управителен съвет

ЦРБ централен републикански бюджет
ЧБТР Черноморска банка за търговия и развитие

ATM Automated Tellers Machine
BIS Bank for International Settlements, Basle
CIF Cost, Insurance, Freight

EUR евро
FOB Free on Board
GBP английска лира
IMF International Monetary Fund
JPY японска йена

RINGS Система за брутен сетълмент в реално време
SDR специални права на тираж
USD щатски долар
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Световната икономика отбеляза значителен подем през първата половина на
2004 г. Глобалният растеж доведе до увеличено търсене на суровини и материали и
повишение на цените им. Рязкото покачване на цените на суровия петрол бе основен
фактор за инфлацията. Въз основа на положителните данни от пазара на труда и
появилите се сигнали за формиране на инфлационно напрежение в САЩ през второто
тримесечие Федералният резерв повиши лихвите с 25 б. т. до 1.25% в края на юни, с
което прекрати политиката на понижение на лихвите, провеждана в продължение на
две години и половина. Европейската централна банка (ЕЦБ) запази равнището на
лихвите по рефинансиращите операции.

Икономическият растеж у нас се ускори през първата половина на 2004 г., като
натрупаната  инфлация остана на относително ниско равнище. Под влияние на заси-
леното трансакционно търсене на пари, увеличението на валутния резерв и на депо-
зитите в банковата система през първата половина на 2004 г. паричните агрегати
продължиха да нарастват с високи темпове. Годишният темп на прираст на взема-
нията от неправителствения сектор достигна 47.8%, на вземанията от нефинансо-
ви предприятия – 36.3%, а на вземанията от домакинствата – 79.6%. Кредитната ак-
тивност съдейства за поддържане на голямото вътрешно търсене, както и за про-
изводствената активност. Вътрешното търсене оказа натиск за разширяване на
производството и предлагането на местни стоки на вътрешния пазар, но вносът за-
пази значението си на основен източник на ресурси особено по отношение задоволя-
ването на инвестиционното търсене, в резултат на което през първата половина на
годината търговският баланс се влоши с 362.2 млн. евро в сравнение със същия пери-
од на предходната година. Дефицитът по текущата сметка е само с 37.1 млн. евро
по-голям от отчетения за предходната година и се финансира изцяло с притока на
преки чуждестранни инвестиции. Валутните резерви на БНБ нараснаха за полугоди-
ето със 782.8 млн. евро по данни от платежния баланс.

В края на първото полугодие пазарната стойност1 на брутните международни
валутни резерви достигна 6.2 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетен входящ
паричен поток от около 710 млн. евро и близо 70 млн. евро доход от управлението на
валутните резерви. Управлението на брутните международни валутни резерви се
осъществява в съответствие с изискванията на закона и съобразно развитието на
международните финансови пазари и рисковете, които колебанията на тези пазари
пораждат. В конкретните условия още в началото на годината БНБ зае стратеги-
ческа позиция на значително намаляване средната дюрация на портфейлите. Реше-
нието за това бе изцяло продиктувано от предвиждането, че движението на крива-
та на доходност през 2004 г. ще бъде възходящо. В началото на годината беше приет
„Наръчник с бизнес процедури за управление на валутните резерви“.

През първата половина на 2004 г. продължи успешната работа на въведената в
средата на 2003 г. система за брутен сетълмент в реално време RINGS (Real time
INterbank Gross Settlement system). От момента на стартиране на системата нато-
варването є непрекъснато се увеличава.

След въвеждането на RINGS и създадените от БНБ условия за търговия с евро
с текущ вальор банките намалиха драстично свръхрезервите си по сметки в БНБ (на
среднодневна основа близо трикратно спрямо първото шестмесечие на м. г.), управ-
ляват ги по-гъвкаво чрез операции на междубанковия паричен и на валутния пазар.
През първото полугодие БНБ направи поредната стъпка, насочена към улесняване на
банките и намаляване на разходите им при управление на ликвидността. От 7 юни
т. г. БНБ преустанови начисляването на комисиона по безналичните операции за по-
купко-продажба на евро срещу левове. В резултат оборотите на междубанковия па-
ричен пазар рязко се понижиха, а лихвеното равнище се стабилизира и се доближи до
това на паричния пазар в еврозоната.

Резюме

1 Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви се различава от балансовото число на уп-
равление „Емисионно“ с това, че активите в злато са представени по пазарни цени.
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Общата сума на активите на търговските банки през разглеждания период
достигна 20 096 015 хил. лв., като спрямо края на 2003 г. е регистрирано увеличение
с 16.01%. Качеството на активите през първата половина на 2004 г. се запази добро.
Поради засилените темпове на кредитна активност БНБ измени редица наредби с
цел повишаване на изискванията и контрола върху банките.

В края на юни Базелският комитет по банков надзор прие новия документ „Меж-
дународно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите стандарти: по-
добрена рамка“ (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a
Revised Framework). Във връзка с това и с оглед близката перспектива за членство на
България в Европейския съюз управление „Банков надзор“ изготви план за подготовка
и прилагане на новите капиталови изисквания у нас, който бе оповестен пред банко-
вата общност.

В изпълнение на ангажиментите по преговорите за членство в Европейския съ-
юз през първата половина на 2004 г. БНБ участва в изготвянето на предложения за
промени в правната рамка за функциониране на БНБ и в областта на плащанията,
чрез които се реализира хармонизацията на българското законодателство с евро-
пейското. В рамките на Договора за сътрудничество между БНБ, Френската и Хо-
ландската централна банка бяха осъществени различни дейности, насочени към при-
веждане операциите на БНБ в съответствие с изискванията на ЕЦБ и ЕСЦБ и пови-
шаване квалификацията на служителите на БНБ. Продължи работата, свързана с
прилагане изискванията на ЕЦБ/ЕСЦБ в областта на статистиката, управлението
на риска, касовите операции и вътрешния одит.

Полугодишният отчет на БНБ за 2004 г. представя също отчет за емисионно-
касовата дейност, централния кредитен регистър, изпълнение функцията на фиска-
лен агент на правителството, статистическата и изследователската дейност,
развитието на информационната инфраструктура, човешките ресурси, вътрешния
одит и изпълнението на бюджета на БНБ. В него е представен неодитиран консоли-
диран финансов отчет за първата половина на 2004 г.
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1. Международна конюнктура

През първата половина на 2004 г. световната икономика отбеляза значителен
подем. Икономиката на САЩ регистрира растеж от 4.9% и бе водеща за глобалния
растеж. С най-високи темпове се развиват страните от Азиатския регион – Китай,
Япония, Индия и Сингапур. Еврозоната изненада с по-добри от очакваното показате-
ли през второто тримесечие, като постигна растеж от 2% с важен принос на външ-
ната търговия (3.1 процентни пункта принос на износа).

Основни макроикономически показатели (по тримесечия)
(%)

Растеж        Инфлация     Безработица
2003 2004 2003 2004 2003 2004

III IV I II III IV I II III IV I II

САЩ 3.5 4.4 5 4.8 2.2 1.9 1.8 2.9 6.1 5.7 5.7 5.6
ЕС (25) 0.7 1.1 1.7 2.3 1.8 2.0 1.7 2.3 9.1 9.1 9.1 9.1
    Еврозона 0.3 0.7 1.3 2.0 2.0 2.0 1.7 2.3 8.9 8.9 8.9 9.0
Япония 1.8 3.5 5.2 4.5 -0.2 -0.3 -0.1 -0.3 5.1 4.9 4.7 4.6

Източник: Евростат, BLS, BEA.

Растежът се отрази благотворно на пазара на труда в САЩ, където заетост-
та продължи да нараства, а в промишлеността за първи път от 2000 г. беше отбеля-
зан прираст на заетите. Въз основа на положителните сигнали от пазара на труда и
по-високата инфлация през второто тримесечие Федералният резерв повиши лихви-
те с 25 б. т. до 1.25% в края на юни, с което преустанови провежданата в продълже-
ние на две години и половина политика на понижение на лихвите2. Очакванията на па-
зара, изведени чрез форуърдната крива на доходност, през юли показаха лихвен про-
цент по федералните фондове в края на годината между 2% и 2.25%. Европейската
централна банка  запази равнището на лихвите си по рефинансиращите операции.

Икономиките на Турция, Румъния и България отбелязаха най-висок растеж в
Балканския регион. Принос за това имат силното потребление и лавинообразното на-
растване на дългосрочните инвестиции. Инфлацията в региона остана висока пора-
ди нарастването на цените на горивата и на административно регулирани стоки.

Основни макроикономически показатели за Балканския регион
(по тримесечия)

(%)

Растеж        Средногодишна инфлация    Безработица
2003 2004 2003 2004 2003 2004

III IV I II III IV I II III IV I II

България 4.4 4.9 5.3  6.0 3.1 4.7 6.4 6.7 12.8 13.5 13.7 12.2
Албания  :* : :  : 3.0 2.8 3.8 2.9 15.0 15.0 15.0  :
Босна и Херцеговина  : : :  : 1.2 1.0 1.0 0.0 41.9 42 42.4 44.6
Гърция 4.3 4.3 4.0 3.9 3.4 3.2 2.9 3.1 9.2 9.3
Косово  : : :  : 0.1 1.5 1.0 0.8  :  :  :  :
Македония 5.6 2.1 -3.6  : 2.2 2.0 1.6 -0.5  :  :  :  :
Румъния 3.2 4.1 6.1 7.0 15.0 14.8 13.6 12.3 6.7 7.2 7.7 6.5
Сърбия  : : :  : 8.1 7.7 8.5 10.2  :  :  :  :
Турция 5.5 6.1 10.1  13.4 25.1 19.5 14.1 9.3 9.4 10.3 12.4  :
Хърватска 3.9 3.3 4.2 3.8 2.0 1.7 1.8 2.3 18.3 19.1 19.1 17.4

Източник: Статистическите институти и централните банки на съответните страни.

* Липсват данни.

Икономическо развитие през първата
половина на 2004 г.I.
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2 На 10 август и 21 септември 2004 г. Федералният резерв повиши основната лихва с по 25 б. т. до 1.75%.
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Икономическа
активност и

инфлация

Глобалният растеж през първата половина на годината доведе до по-голямо
търсене на суровини и материали и повишаване на цените им. Докато цените на хра-
ните и металите преустановиха нарастването си през второто тримесечие, тези
на енергийните ресурси продължиха да се покачват. Цените на горивата бяха осно-
вен фактор за инфлацията през второто тримесечие. Несигурността в предлагане-
то на суров петрол, породена от терористични актове срещу съоръжения в Ирак и
Саудитска Арабия, както и спекулации на пазара доведоха до тринадесетгодишен
максимум в цената на петрола през май.3 Увеличеното търсене в световен мащаб и в
частност това на Китай също допринасят за поскъпването на суровия петрол. Пот-
реблението на китайската икономика оказа значително влияние и върху цените на
другите суровини като металите и въглищата, които се повишиха скокообразно
през първата половина на годината съответно с 34% и 110% спрямо 2003 г.

След силния растеж в края на 2003 г. индексите на фондовите пазари се движе-
ха колебливо през първата половина на 2004 г. под влияние на нарастващата геополи-
тическа несигурност4  и високите цени на горивата. Въпреки добрите данни за пе-
чалбите на корпорациите през първите две тримесечия цените на акциите не отбе-
лязаха растеж. Тази тенденция бе следствие от очакванията за неблагоприятно
отражение на високите цени на петрола върху печалбите през втората половина на
годината и за скорошно повишаване на основните лихвени проценти.

2. Икономиката на България

Икономическият растеж у нас се ускори през първата половина на 2004 г. Най-
голям принос за това имат крайните потребителски разходи на домакинствата и ин-
вестициите в основен капитал. Въпреки силната динамика на износа приносът на
външнотърговското салдо за растежа продължава да е отрицателен. Ускоряването
на икономическия растеж се дължи на високата инвестиционна активност.

Реален растеж и принос в растежа по
елементи на крайното използване на БВП

2003 2004
I полугодие II полугодие Общо I полугодие

Темп на Принос Темп на Принос Темп на Принос Темп на Принос
растеж (процентни растеж (процентни растеж (процентни растеж (процентни

(%) пунктове) (%) пунктове) (%) пунктове) (%) пунктове)

Брутен вътрешен продукт 3.9 3.9 4.6 4.6 4.3 4.3 5.6 5.6
 Крайно потребление 7.0 6.2 6.2 5.3 6.6 5.7 4.7 4.2
    индивидуално 7.7 6.1 6.0 4.5 6.8 5.2 4.6 3.7
      домакинства 7.7 5.5 5.3 3.5 6.4 4.4 5.2 3.8
      правителство 7.7 0.6 11.9 1.0 10.1 0.8 -0.6 0.0
    колективно 1.1 0.1 7.9 0.8 4.9 0.5 5.2 0.5
 Брутно капиталообразуване 1.2 4.9 3.2 5.5
    в основен капитал 17.0 2.9 11.4 2.2 13.8 2.5 12.6 2.4
    изменение на запасите -1.7 2.7 0.7 3.1
 Външнотърговско салдо -3.5 -5.5 -4.6 -4.1
    износ на стоки и услуги 12.4 6.5 4.5 2.4 8.0 4.3 9.6 5.3
    внос на стоки и услуги 16.2 -10.0 13.6 -8.0 14.8 -8.9 14.2 -9.3

Източник: НСИ.

Важен фактор за нарастване доходите на домакинствата и свързаното с него
увеличение на потреблението е прирастът на заетостта през първото шестмесе-
чие на 2004 г. По данни от наблюдението на работната сила средният брой на заети-
те за първото полугодие нараства с 3.1% спрямо съответния период на предходна-
та година, а на наетите по трудово правоотношение с 5.5%. Основен принос (3.9
процентни пункта) за увеличаване на наетите имат отраслите, където доминира
частната собственост5.

3 На 19 август 2004 г. номиналните цени на петрола достигнаха исторически връх (петролът тип „Брент“ се
търгуваше за 45.6 щ. д. за барел).

4 Напрежението се изостри след атентатите в Мадрид на 11 март 2004 г.
5 Отраслите търговия, преработваща промишленост, операции с имущество и бизнес услуги, строителство, хо-

тели и ресторанти, транспорт и финанси.
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Средното равнище на безработицата6 за първата половина  на 2004 г. спадна с
2 пункта спрямо съответния период на предходната година и достигна 12.7%. Броят
на регистрираните безработни в края на юни е 452.4 хил. души, което представлява
12.2% от икономически активното население – с 1.5 пункта по-малко от юни предход-
ната година7.

Нарасналото потребителско търсене се отрази върху динамиката на продаж-
бите на дребно, които за първото полугодие са с 13.5% повече в сравнение със съот-
ветния период на м. г.

Инвестициите в основен капитал нараснаха в реално изражение с 12.6% през
първото полугодие. Висока е инвестиционната активност в търговията, в операци-
ите с имущество и в бизнес услугите, подкрепяна от значителен приток на преки
чуждестранни инвестиции. Според резултатите от инвестиционна анкета на НСИ,
проведена през април т. г., инвестиционната активност в промишлеността показва
известно забавяне. Инвестициите са насочени към енергетиката, водоснабдяване-
то и отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление.

Продължаващото нарастване на кредитирането на неправителствения сек-
тор (51% на годишна база средно за първото полугодие) даде допълнителен ресурс
за по-голямата потребителска и инвестиционна активност.

Вътрешното търсене оказва влияние за разширяване на производството и
предлагането на местни стоки на вътрешния пазар, но вносът запазва значението
си на основен източник на ресурси особено по отношение задоволяването на инвес-
тиционното търсене. Високата производствена активност, съчетана с повишаване-
то на разходите за суровини и материали, даде допълнителен тласък за нарастване-
то на вноса. Въпреки че износът на стоки и услуги също расте с висок темп и има во-
дещ принос за растежа на БВП, нетният ефект на външнотърговското салдо за рас-
тежа е отрицателен поради изпреварващите темпове на растеж на вноса.

Най-голям принос за растежа на брутната добавена стойност за първото три-
месечие на 2004 г. имат преработващата промишленост и съобщенията. Силна дина-
мика регистрират и останалите отрасли от сектор услуги, а аграрният сектор ре-
ализира положителен растеж след спада през 2003 г.

Темпове на растеж на брутната добавена стойност
и принос в растежа по сектори

2003 2004
I полугодие II полугодие Общо I полугодие

Темп на Принос Темп на Принос Темп на Принос Темп на Принос
растеж (процентни растеж (процентни растеж (процентни растеж (процентни

(%) пунктове) (%) пунктове) (%) пунктове) (%) пунктове)

Селско и горско стопанство -0.3 0.0 -1.7 -0.3 -1.3 -0.2 1.0 0.1
Индустрия 5.8 1.8 8.3 2.3 7.1 2.1 7.0 2.2
Услуги 3.2 2.0 3.8 2.2 3.5 2.1 5.8 3.5
Общо по базисни цени 3.7 3.7 4.2 4.2 4.0 4.0 5.8 5.8

Източник: НСИ.

Увеличението на добавената стойност в промишлеността е свързано с висока-
та производствена и експортна активност в сектора. За периода януари – юни про-
мишлените продажби нарастват с 20%, в т. ч. за износ с 39%, а на вътрешния пазар
с 6.4%, като 89% от отраслите реализират растеж на продажбите. Водещи отрас-
ли са производството на метали, на храни и напитки, машини, оборудване и домакин-
ски уреди, облекло и текстил и метални изделия. Високата активност на тези от-
расли е довела и до ускоряване вноса на някои суровини и материали. Оценката на ме-
ниджърите за натоварването на мощностите от юлската бизнес анкета отбелязва
известен спад, коефициентът е на равнище 61%, но това вероятно е свързано с въ-
веждането в експлоатация на нови мощности, които предстои да бъдат усвоени.

6 Данни на НСИ от наблюдението на работната сила. Прилага се дефиницията на МОТ.
7 Информация на Агенцията по заетостта.
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Динамика на промишлените продажби
(дял спрямо съответния период на предходната година, %)

  2003 2004

януари – юни юли – декември общо януари – юни

Общо 18.6 16.4 17.4 20.1
   за износ 40.4 32.0 35.8 38.6
   на вътрешния пазар 6.1 7.2 6.7 6.4
Принос, процентни пунктове
   за износ 14.7 11.9 13.2 16.5
   на вътрешния пазар 3.9 4.5 4.2 3.7

Източник: НСИ.

Високата експортна активност на промишлеността е свързана до голяма сте-
пен със запазването на разходната конкурентоспособност на сектора, измерена с
показателя разходи на труд за единица продукция. Производителността на труда в
промишлеността продължава да се подобрява, като това е съчетано с умерено на-
растване на работната заплата.

Разходи на труд за единица продукция в преработващата промишленост
(1998 г. = 100)

Източник: НСИ, БНБ.

Друг индикатор за ефективността на производството е съотношението меж-
ду брутната добавена стойност и брутната продукция. Този показател отбеляза
рязко подобрение през първите няколко тримесечия след въвеждането на паричния
съвет, а оттогава се наблюдава тенденция към плавното му намаляване. Въпреки че
той не се изменя значително, необходимостта от подобряването му ще остане един
от най-важните мотиви за непрекъснато технологично усъвършенстване на произ-
водството на стоки и услуги през следващите години.

През последните години инфлацията се определя основно от промените в цени,
контролирани от правителството, изменения на ставки по косвени данъци, свързани
с хармонизирането им с минималните изисквания на ЕС, и шокови промени в междуна-
родните цени на основни стокови групи, като суров петрол, метали, химикали, земе-
делски култури. През първата половина на 2004 г. тези фактори допринасят изцяло
за натрупаната от началото на годината инфлация. Високите темпове на растеж
на вътрешното търсене не оказват натиск върху цените поради отворения харак-
тер на икономиката. Една част от вътрешното търсене − преди всичко инвестици-
онното и търсенето на суровини и материали, се задоволява от внос, като цените
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се определят от международните пазари. Негативен ефект от увеличението на
вътрешното търсене е влошаването на дефицита на търговското салдо на платеж-
ния баланс.

През първите месеци на годината бяха направени корекции в акцизите, в резул-
тат на които  тютюневите изделия поскъпнаха през януари с 20.8%, а през февруа-
ри с още 11.6%. През март беше регистрирана дефлация на потребителските цени
от 0.07%. Натрупаната за първото тримесечие на годината инфлация достигна
1.65%. През второто тримесечие на годината сезонно беше отчетена дефлация от
1.46% − недостатъчна, за да компенсира общото повишение на цените през първото
тримесечие, в резултат на което натрупаната до средата на 2004 г. инфлация е
0.17%. Под влияние на шока в международните цени на суровия петрол през май цени-
те на горивата се повишиха и имаха положителен принос от 0.21 пр. п. в инфлацията.

Принос в инфлацията, натрупана през първата половина на годината
(процентни пунктове)

2003 2004

Инфлация (%) -1.36 0.17
  Принос
Хранителни стоки -1.46 -1.51
Нехранителни стоки -0.58 0.90
     Горива -0.40 0.12
Обществено хранене 0.12 0.08
Услуги 0.56 0.70

Стоки и услуги с административни цени 0.46 1.62
   Стоки с контролирани цени 0.30 1.06
       Тютюневи изделия 0.00 1.10
       Алкохолни напитки 0.03 0.02
   Услуги с контролирани цени 0.20 0.60

Източник: НСИ, БНБ.
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Индекс на потребителските цени
(на годишна основа)

(%)

Източник: НСИ, БНБ.

Анализът на данните показва, че колебанията в инфлацията по месеци се дъл-
жат на значителни изменения в цените на малък брой стоки, чието тегло в потреби-
телската кошница се колебае между 10−20%. В края на 2003 г. цените на хляба и зър-
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Публични
финанси

нените храни се повишиха рязко и влиянието им върху инфлацията на хранителните
стоки и на общия индекс на инфлация на годишна основа през първата половина на
2004 г. е значително. От началото на 2004 г. бяха повишени акцизите на тютюневи-
те изделия, а динамиката на цената на суровия петрол на международните пазари
доведе до нарастване на вътрешните цени на горивата.

Дефицитът по текущата сметка достигна 959.1 млн. евро за първото шестме-
сечие и е с 37.1 млн. евро по-висок от отчетения за предходната година, което се
дължи изцяло на влошаването на търговския баланс с 362.2 млн. евро. Нетният доход
значително се подобри поради по-ниската стойност на изплатените дивиденти на
нерезиденти, а излишъкът по статията услуги е в резултат на по-високите нетни
приходи от туризъм и други услуги. В увеличаването на нетните приходи от текущи
трансфери най-голям дял имат паричните преводи за неправителствения сектор,
следвани от нарастването на постъпленията от предприсъединителни фондове на
ЕС.

Влошаването на дефицита по търговския баланс е свързано с високото вът-
решно търсене на инвестиционни стоки, което до голяма степен се задоволява с
внос, с увеличеното потребление вследствие нарастването на доходите, с кредита
за неправителствения сектор и приходите от частни текущи трансфери, както и с
нарастването на износа, който съдържа значителен по размер вносен компонент.

Дефицитът по текущата сметка се финансира от значителен излишък по фи-
нансовата сметка в размер на 1813.5 млн. евро (с 820.5 млн. евро повече в сравнение
със същия период на м. г.). За първите шест месеца преките чуждестранни инвести-
ции в страната достигат 1013.6 млн. евро и изцяло покриват дефицита по текущата
сметка. Тяхната стойност е значително по-висока (с 362.2 млн. евро, или 55.6%) спря-
мо същия период на предходната година, което до голяма степен се дължи на прихо-
дите от приватизацията на БТК.

Излишъкът по общия баланс (749.1 млн. евро) е значително по-голям (с 603.6 млн.
евро) спрямо същия период на предходната година и е основният източник за нарас-
тването на валутните резерви на БНБ със 782.8 млн. евро. През отчетния период
нетното нарастване на задълженията към МВФ и СБ съответно е 13.9 млн. евро и
19.8 млн. евро.

Излишъкът по финансовата сметка на платежния баланс е резултат и от уве-
личение на задълженията по финансови заеми за неправителствения сектор и депо-
зитите на нерезиденти в търговските банки. По тази причина в края на първото по-
лугодие брутният външен дълг (БВД) на страната е в размер на 11 964 млн. евро и е с
1361 млн. евро (12.8%) по-висок от юни 2003 г., което се дължи изцяло на нарастване-
то на дълга на частния сектор с 1631.7 млн. евро (54.2%). Задълженията на правител-
ството към външни кредитори спадат с 345.3 млн. евро (4.7%). Във валутната струк-
тура на дълга се запазва тенденцията към нарастване относителния дял на еврото
и намаляване относителния дял на щатския долар, като през юни деноминираният в
евро дълг заема 48.3%, а този в щатски долари 39.2%, докато за същия месец на пред-
ходната година тези показатели съответно са 41.9% и 45.7%. Измерен в щатски до-
лари, брутният външен дълг в края на полугодието е с 2603.2 млн. щ. д. по-висок от
юни 2003 г., като дългът, деноминиран в щатски долари, се увеличава с 231.9 млн. щ. д.,
а дългът, деноминиран във валути, различни от щатския долар, се увеличава с 2371.3
млн. щ. д., от които 536.6 млн. щ. д. се дължат на обезценяването на щатския долар
спрямо еврото и другите основни валути.

В резултат на по-добро от очакваното изпълнение на приходната част консоли-
дираният държавен бюджет отчете увеличение с 0.7 процентни пункта на първич-
ния излишък през първото шестмесечие на 2004 г. спрямо съответния период на
2003 г. и достигна 7.8% от БВП за периода8, а касовият излишък е 879.6 млн. лв. (5.3%
от БВП), с 253.2 млн. лв. по-голям от първата половина на предходната година. Общи-
те приходи и помощи възлязоха на 7649.2 млн. лв. (45.8% от БВП), а разходите – на
6769.6 млн. лв. (40.5% от БВП).

Големият номинален прираст от 11.9% на приходите се дължи най-вече на пос-
тъпленията от косвени данъци, които имат принос от 7.4 процентни пункта в общо-
то увеличение, следвани от приходите на общественото осигуряване с принос от 3

8 Очакван БВП за първата половина на 2004 г. – 16 712.3 млн. лв., и за годината – 37 903.6 млн. лв.

Платежен
баланс
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процентни пункта. Продължава да нараства делът на приходите от косвени данъци
в общите приходи (с 3.1 процентни пункта, до 36.2%), като в същото време спада де-
лът на приходите от данък върху печалбата (с 1.5 процентни пункта, до 7.7%) и на
приходите и доходите от собственост (с 1.5 процентни пункта, до 9.5%).

През полугодието общите разходи нараснаха номинално с 9.1%. Най-голям при-
нос за този растеж имаха текущите нелихвени разходи (8 процентни пункта). Разхо-
дите за пенсии продължиха да нарастват изпреварващо и делът им в общите разхо-
ди достигна 24.6% (увеличение с 0.7 процентни пункта спрямо първата половина на
2003 г.). Капиталовите разходи също увеличиха дела си (с 0.9 процентни пункта, до
7.1%) след като нараснаха с 25.8% за полугодието.

За разлика от предходната година към средата на 2004 г. външното финансира-
не е отрицателно в размер на -87.8 млн. лв.9 Вътрешното финансиране възлезе на
-1319.9 млн. лв., а постъпленията от приватизация бяха за 528.1 млн. лв. Нетните
операции с ДЦК са положителни в размер на 238.1 млн. лв., а нарастването на депози-
тите и средствата по сметки беше 1561.6 млн. лв. за периода.

9 Включително взаимоотношенията с МВФ.
10Вж. бел. 8.
11Значителното нарастване на паричната маса в края на периода до голяма степен отразява временни

ефекти, породени от извършена в края на юни сделка по преструктурирането на собствеността в сектор
телекомуникации.

Финансов
сектор

Първичен баланс и държавен дълг
(към края на първото шестмесечие на съответната година)

(% от БВП)

Източник: БНБ.

Съотношението на държавния и държавногарантиран дълг към БВП спадна с 3
процентни пункта от началото на годината и към края на юни е 45.4%10. Вътрешният
дълг продължава да увеличава дела си в общия – за полугодието той е нараснал с 0.9
процентни пункта, до 14.5%, но без да промени съотношението си към БВП. Фискал-
ният резерв нарасна с 1309.7 млн. лв. и в края на юни е 13.6% от очаквания БВП за го-
дината.

Парични и кредитни агрегати. Под влияние на засиленото трансакционно тър-
сене на пари увеличението на депозитите в банковата система и експанзията на
кредитирането през първата половина на 2004 г. паричните агрегати продължиха да
нарастват с високи темпове. Годишният темп на прираст на широките пари продъл-
жи да се ускорява, като нарасна от 19.6% в началото на годината до 26.8% към края
на юни.11 
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За първите шест месеца паричният агрегат М1 нарасна с 392.4 млн. лв. (с 4.9%),
в т. ч. парите извън банките с 86.7 млн. лв. (с 2.2%) и овърнайт депозитите с 305.7
млн. лв. (със 7.4%). На годишна база нарастването на паричния агрегат М1 достигна
23.2%, на парите извън банките – 18%, а на овърнайт депозитите – 28.3%.

Квазипарите продължиха да бележат стабилни темпове на прираст, отразя-
вайки нарастването на доходите и доверието в банковата система. Спрямо края на
2003 г. през първото полугодие квазипарите нараснаха с 1175.8 млн. лв. (с 13.9%), ка-
то депозитите с матуритет до 2 години се увеличиха с 1025.9 млн. лв. (с 15.1%), а де-
позитите за ползване след предизвестие до 3 месеца – със 149.9 млн. лв. (с 9.3%). Към
края на юни годишният темп на нарастване на квазипарите е 30.5%, на депозитите
с договорен матуритет до 2 години – 32.6%, а на депозитите за ползване след пре-
дизвестие до 3 месеца – 22.2%.

Парични агрегати (годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Високите темпове на годишен прираст на паричната маса бяха съпроводени от
сходни тенденции в динамиката на вътрешния кредит. Банките насочват разполага-
емите ресурси в полза на кредитната дейност, което в съчетание с оживеното тър-
сене на кредити се отразява във високия годишен прираст на вземанията от непра-
вителствения сектор. През първите шест месеца на 2004 г. спрямо края на 2003 г.
вземанията на търговските банки от неправителствения сектор нараснаха с 1984.3
млн. лв. (с 20.9%), в т. ч. вземанията от нефинансови предприятия с 1151.3 млн. лв.
(със 17.1%) и вземанията от домакинствата с 801.1 млн. лв. (с 32%). Въпреки че през
второто тримесечие се появиха сигнали за постепенно забавяне на годишния при-
раст на вземанията от неправителствения сектор, неговите стойности остават
високи. Към края на юни годишният темп на нарастване на вземанията от неправи-
телствения сектор достигна 47.8%, на вземанията от нефинансови предприятия –
36.3%, а на вземанията от домакинствата – 79.6%.

Важен източник на ресурси за търговските банки бяха депозитите на домакин-
ствата, които нараснаха с 985.6 млн. лв. през първата половина на годината. След
като през 2003 г. търговските банки трансформираха чуждестранни активи във
вътрешни вземания под влияние на ниската доходност на международните финансо-
ви пазари, от началото на 2004 г. съкращаването на вложенията в чуждестранни ак-
тиви започна да изчерпва ролята си като източник на ресурси за финансиране на
кредитната дейност. За разширяване на кредитната активност все повече се
засилва ролята на привлечените от нерезиденти средства, като за периода от на-
чалото на годината чуждестранните пасиви на търговските банки са се увеличили с
851.9 млн. лв.
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Бързото нарастване на кредита за неправителствения сектор беше съпрово-
дено от промяна в матуритетната структура на новоотпуснатите кредити. За то-
ва допринесоха както увеличената склонност на банките да предоставят кредити с
по-дълъг срок, така и потребностите на реалния сектор от дългосрочно финансира-
не. Новоотпуснатите дългосрочни кредити12 се увеличиха с 69.2% в сравнение със
същия период на миналата година, а техният дял в общия обем на новоотпуснатите
кредити продължи да нараства и достигна 61.1% (при 52.5% за същия период на мина-
лата година).

Финансови пазари. Сделките на междубанковия паричен пазар са основният ин-
струмент, използван от търговските банки за управление на краткосрочната и те-
кущата ликвидност. Обемът на срочните сделки нарасна с 59.2% през първата поло-
вина на текущата година спрямо същия период на предходната година. Почти непро-
менена остана срочната им структура: 71.3% еднодневни сделки, следвани от тези
за 2 до 3 дена (17.3%). Не се наблюдават и значителни отклонения от установената
през последните години структура на пазара по видове сделки: депозитите имат
преобладаващ относителен дял от 88.24% (при 86.84% през първото шестмесечие на
2003 г.), следвани от окончателните сделки с ДЦК – 6.72%, и репооперациите – 5.04%
(съответно 7.08% и 6.08% за миналата година).

През първите пет месеца на 2004 г. динамиката на средния лихвен процент по
сделките на междубанковия паричен пазар все още се характеризираше с наблюдава-
ните в предходните години циклични особености, породени от паричните потоци
между правителството и банковата система. Това влияние обаче беше значително
смекчено от подобрените спрямо предходните години възможности за гъвкаво уп-
равление на ликвидността: по-добра информация за текущото състояние в платеж-
ната система след въвеждането на RINGS през юни 2003 г., както и дадената по съ-
щото време възможност на банките да заверяват сметките си в евро в БНБ с текущ
вальор. Най-ниски стойности на лихвения процент бяха регистрирани през януари,
когато под влияние на традиционно високата ликвидност в началото на годината
среднодневната стойност на лихвеното ниво се понижи до 0.71%. Средният лихвен
процент на междубанковия пазар отбеляза най-висока средномесечна стойност
(3.12%) и най-значителни колебания през май, което в голяма степен беше обусловено
от изтеглянето на направените преди една година депозити на правителството в
търговски банки.

12Кредити с матуритет над 1 година.

Вземания от неправителствения сектор
(годишно изменение)

(%)

Източник: БНБ.
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С решение на Управителния съвет на БНБ от 3 юни 2004 г., влязло в сила от
7 юни т. г., БНБ преустанови начисляването на комисиона по безналичните операции
за покупко-продажба на евро срещу левове, с което фактически беше премахнат
спредът между курсовете, при които БНБ купува и продава резервна валута по без-
касов път. С влизането на решението в сила оборотите на междубанковия паричен
пазар рязко се понижиха, а лихвеното равнище се стабилизира и се доближи до това
на паричния пазар в еврозоната. Отмяната на комисионата значително улесни тър-
говските банки при управлението на ликвидността и допринесе за спокойното про-
тичане на търговията на междубанковия паричен пазар, като вероятността за рез-
ки колебания в лихвеното ниво силно намаля.

Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
(%)

Източник: БНБ.

Публикуваният за първи път през 2003 г. фиксинг на цената, по която се пред-
лагат депозити на междубанковия пазар, SOFIBOR (Sofia interbank offered rate) през от-
четния период се прави ежедневно на основата на котировки, подавани от четири-
надесет банки, обхващащи основната част от оборота на междубанковия пазар. Тър-
говските банки включиха този индекс в ценовата формула на кредити, предоставяни
на корпоративни клиенти.

През първата половина на 2004 г. бе преодоляно започналото в края на 2002 г.
намаление на оборота на валутния пазар. Отчетеният общ оборот достигна 12 960
млн. евро, което е с 29% повече от първото и с 9.1% повече от второто полугодие на
2003 г. Оборотът обхваща реализирани от търговските банки (вкл. БНБ) сделки с
чуждестранна валута срещу български левове с вальор на плащане СПОТ, същия и
следващия работен ден. За първите шест месеца на годината покупката на валута
от търговските банки превишава продажбата с около 384 млн. евро (3% от общо ре-
ализирания оборот през първото полугодие). Продължи установеното от предходна-
та година доминиране на пазара с крайни клиенти над търговията между търговски-
те банки (вкл. БНБ). Делът му достигна 60.1% при 55.7% през 2003 г. и 45.5% през
2002 г.

Участието на БНБ в общия оборот на валутния пазар за първото полугодие на
2004 г. представлява 10.9%. В сравнение със същия период на предходната 2003 г.
нарастването е с около 7.2%, а в сравнение с втората половина на 2003 г. – с около
4.2%. На междубанковия пазар БНБ е нетен купувач на валута. С влизането в сила от
7 юни т. г. на решението на УС на БНБ за премахване на разликата между курсовете
„купува“ и „продава“ в търговията с евро на централната банка с търговските банки
и бюджетните организации по сметки при нея сделките се удвоиха в абсолютна су-
ма, в резултат на което делът на БНБ в междубанковия валутен пазар от 7.1% за пе-
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риода януари – май 2004 г. в края на юни достигна 10.3%. По този начин продажбите
на евро на БНБ се превръщат в основен инструмент на търговските банки за управ-
ление на текущата им ликвидност.

На първичния пазар на държавни ценни книжа осреднената за периода годишна
доходност при емитиране бе по-ниска отколкото през първата половина на 2003 г. за
всички срочности освен за 3-месечните ДЦК. Средната годишна доходност при еми-
тиране на аукционите на 3-месечните книжа, приета за основен лихвен процент, бе
близка до индекса 3-месечен SOFIBID. През периода тя се колебаеше около нивото от
началото на годината – 2.51% (същото ниво като в началото на 2003 г.) с изключение
на скока до 3.83% през май, който увеличи средната стойност за периода малко над
тази за аналогичния период на 2003 г. Рекордно ниска стойност от 2.41% бе отбеля-
зана през февруари и почти повторена през юни (2.44%).

При другите срочности средната годишна доходност при емитиране се уста-
нови леко над 3 1/2% за едногодишния хоризонт, под 5% за 5-годишния хоризонт, над
5% за 7-годишния хоризонт, под 51/2% за 10-годишния хоризонт и над 6% за 15-годиш-
ния хоризонт. От май до началото на юни имаше натиск за увеличаване на доход-
ността, съответните аукциони на 7-годишни и 5-годишни книжа дадоха доходност
около 5 1/3%, но средната за периода доходност остана под тази за първата полови-
на на 2003 г. Средната годишна доходност при емитиране на облигациите с плаваща
лихва на аукционите през февруари и април бе около 3 1/3%.

На вторичния пазар на държавни ценни книжа общата сума на сключените меж-
ду търговските банки (включително утвърдените за първични дилъри инвестиционни
посредници) окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 1099
млн. лв. по пазарна стойност на база статистиката на операциите с движение по
разплащателните сметки в БНБ – с 50.1% повече отколкото за същия период на
2003 г. В това число оборотът на деноминираните в левове облигации нарасна с
41.1% до 982.7 млн. лв., този на деноминираните в евро се увеличи 5.5 пъти до 109.2
млн. лв., а търговията с деноминирани в щатски долари облигации, емитирани по
ЗУНК (част от емисията бе конвертирана в деноминиран в евро аналог през 2003 г.),
намаля наполовина до 7.1 млн. лв.

На 24 юни Standard & Poor’s Ratings Services повиши рейтинга на България за кре-
дит в чуждестранна валута на инвестиционна степен: рейтингът за дългосрочен/
краткосрочен кредит на България в чуждестранна валута бе повишен на BBB-/A-3 от
BB+/B. Рейтингът на страната за кредит в местна валута стана BBB/A-3 от BBB-/A-3.

Крива на доходността на ДЦК в България и в еврозоната
към 30 юни 2004 г.

(годишна доходност, %)

Източник: БНБ (по котировки на Reuters).
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Доходност на ДЦК към 30 юни 2004 г.
(годишна доходност, %)

Източник: БНБ.

Първичният пазар на ценни книжа – пазар на първично публично предлагане на
Българската фондова борса – София (БФБ – София), активира сегмента други ценни
книжа с пласмент на права върху акции на стойност 0.1 млн. лв. Други операции с
участието на емитента се провеждаха в структурите на вторичния пазар и включ-
ваха замяна на компенсаторни инструменти с акции на приватизационния пазар на
стойност 13.9 млн. лв. Емитирането бе много по-активно извън борсата и включи ре-
дица общински, фирмени и банкови облигации. Търговските банки постепенно започ-
наха да се ориентират към емисията на облигации като източник на ресурси.

Оборотът на сделките на вторичния пазар с корпоративни книжа на фондова-
та борса възлезе общо на 359.4 млн. лв. Спрямо първата половина на 2003 г. имаше
72.4% увеличение на касовия оборот. Извънборсовата търговия с акции възлизаше на
10.1 млн. лв. (увеличение с 60.9%).

При сделките с акционерен капитал се запазиха тенденциите от 2003 г. за пре-
обладаване на обичайната над блоковата търговия и за увеличение размера на оборо-
та на официалния пазар. На фондовата борса за първи път бяха проведени търгове
от масовата приватизация. През януари бяха реализирани вторият централизиран
публичен търг на държавни дялове в публични и непублични акционерни дружества и
първият неприсъствен публичен търг на държавни дялове в непублични дружества,
които представляваха 1/5 от борсовия оборот с акции през първата половина на
2004 г.

Официалният индекс на цените на акциите на БФБ – София, SOFIX, приключил
2003 г. на 454.34 пункта, достигна 500 пункта на 18 май, след това го преодоля окон-
чателно на 25 юни и приключи полугодието на 506.71 пункта, като отбеляза покачва-
не с 11.5% за периода.

При корпоративните облигации редица банкови и фирмени емисии, деноминира-
ни в левове, евро и щатски долари, бяха приети на неофициалния пазар на БФБ – Со-
фия. Оборотът на този пазар бе 6 пъти по-голям отколкото през аналогичния период
на 2003 г. и допринесе за удвояването на общата стойност на борсовата търговия с
облигации.
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Брутни международни валутни резервиII.
Управлението на брутните международни валутни резерви и през първата по-

ловина на 2004 г. се осъществяваше в съответствие с изискванията на Закона за
Българската народна банка и приетите вътрешни нормативни документи13. Стра-
тегическото структуриране на активите определя инвестиционните цели, разре-
шените видове финансови инструменти, инвестиционните ограничения и бенчмарко-
вете на отделните портфейли14. То се съобразява с развитието на международните
финансови пазари и рисковете, които колебанията на тези пазари пораждат. В нача-
лото на годината беше утвърден „Наръчник с бизнес процедури за управление на ва-
лутните резерви“. В него са събрани всички правила и процедури за работа и конт-
рол, които регулират изпълнението на функциите и задачите на структурните зве-
на, отговорни за управлението на валутните резерви.

1. Размер и структура на международните валутни
резерви

Размерът на брутните международни валутни резерви, измерен чрез балансо-
вото число на управление „Емисионно“, в края на юни 2004 г. надхвърли 6 млрд. евро.
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13Брутните международни валутни резерви са дефинирани в чл. 28, ал. 3 на Закона за Българската народна
банка.

14Бенчмарк е портфейл, който изразява предпочитанието на БНБ за съотношението между очаквана доход-
ност и риск. Бенчмаркът се състои от пазарни индекси, обхващащи различни падежни сектори от пазара на
държавни облигации. Теглата на тези сектори в бенчмарка са избрани така, че да максимизират очакваната
доходност при зададените инвестиционни ограничения по класове активи и допълнително ограничение за
риск – вероятността доходността на бенчмарка на годишна база да не бъде отрицателна да е 95%.

Брутни международни валутни резерви*
(млн. евро)

* Данните са на база счетоводни баланси на управление „Емисионно“.

Източник: БНБ.
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В края на първото полугодие пазарната стойност15 на брутните международни
валутни резерви достигна 6.2 млрд. евро, което е със 790 млн. повече в сравнение с
края на 2003 г. Това значително по своите размери увеличение се дължи на нетен вхо-
дящ паричен поток от около 710 млн. евро и близо 70 млн. евро доход от управление-
то на валутните резерви. В същото време пазарната стойност е нараснала с около
10 млн. евро в резултат от промяна на валутните курсове на монетарното злато и
валутите, различни от еврото.

По-важни фактори за изменение на валутните резерви

А) Покупко-продажби на резервна валута (евро):
- Нетни покупки от търговските банки 464 млн. евро
- Постъпления от нетни покупки на евро на каса   30 млн. евро
- Продадени в чужбина срещу евро български банкноти   15 млн. евро

Б) Изменение в резултат на движения по сметките на търговските банки
и държавни институции:
В посока към увеличение на валутните резерви

- Нетни постъпления по сметки на търговските банки при БНБ 185 млн. швейцарски
франка

за регулиране на задължителните минимални резерви   98 млн. щ. д.
- Средства, постъпили от продажбата на БТК 184 млн. евро
- Получени нови заеми
-   от Световната банка  20 млн. евро
-   от МВФ  52 млн. СПТ
- постъпления от емисии ДЦК, деноминирани в евро  53 млн. евро

 В посока към намаление на валутните резерви
- плащания на МФ при обслужването на външния 148 млн. щ. д.

и вътрешния дълг на правителството 148 млн. евро
  49 млн. СПТ
  10 млн. канадски долари
    2 млрд. японски йени

Размерът на депозита на управление „Банково“ в баланса на управление „Емиси-
онно“ е намалял с около 31 млн. евро в края на юни 2004 г. спрямо края на 2003 г. Нама-
лението в размера на нетната стойност на баланса на управление „Емисионно“ през
отчетния период се дължи главно на вноската на БНБ в държавния бюджет –
171 млн. лв. (около 87.4 млн. евро). Доходът от управление на валутните резерви уве-
личава нетната стойност с малко над 47 млн. евро.

Валутната структура на брутните международни валутни резерви през от-
четния период се промени незначително. Намалението на относителния дял на акти-
вите в злато се дължи изцяло на абсолютното увеличение на активите в баланса на
управление „Емисионно“. През първото полугодие близо 90% от паричните задълже-
ния на БНБ са деноминирани в български левове и в евро, което съгласно изисквания-
та на ЗБНБ предопределя валутната структура на активите.

Валутна структура на брутните международни валутни резерви
и на паричните задължения на БНБ

(%)

                                 Активи                                Задължения
Валута

2003 януари – юни 2004 2003 януари – юни 2004

Български лев - - 73.26 69.70
Евро 82.25 82.30 17.07 19.89
Щатски долар 6.17 5.95 7.24 6.95
Злато 8.43 7.69 - -
Специални права на тираж 1.37 2.09 0.80 1.18
Швейцарски франк 1.78 1.97 1.63 2.28

Забележка: Данните са средни за периода.
Източник: БНБ.

15Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви се различава от балансовото число на
управление „Емисионно“ с това, че активите в злато са представени по пазарни цени.
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През отчетния период не настъпиха съществени промени в структурата на
брутните международни валутни резерви по финансови инструменти. Най-голяма
част от валутните резерви са инвестирани в ценни книжа.

Структура по финансови инструменти на
брутните международни валутни резерви

(%)

Инструменти 2003 януари – юни 2004

Налични средства* 5.82 7.10
Депозити** 13.18 15.63
Ценни книжа** 77.62 74.19
Злато в трезора 3.38 3.08

Забележка: Данните са средни за периода.

* Финансови инструменти с падеж до 3 дена.
**Включени са инструменти във валута и в злато.

Източник: БНБ.

През първата половина на 2004 г. относителният дял на инструментите с ос-
татъчен срок до падежа до 1 година (текущи сметки, краткосрочни депозити във
валута и злато и краткосрочни ценни книжа) нарасна значително – близо 80% при
средно около 41% за 2003 г. Това се дължи на извършеното преструктуриране на ин-
вестиционния портфейл в евро съгласно структурата на въведения от началото на
2004 г. нов бенчмарк с чувствително по-ниска дюрация. Промяната в политиката на
БНБ е свързана с очакваните покачвания в нивата на кривите на доходност и увели-
чаващата се несигурност на международните финансови пазари.

Структура по остатъчен срок до падежа на
брутните международни валутни резерви

(%)

Падежни сектори 2003 януари – юни 2004

до 1 година 41.35 79.62
1–3 години 20.54 13.96
3–5 години 18.52 5.18
5–10 години 19.59 1.24

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

2. Риск и доходност

През първата половина на текущата година оптимистичните очаквания доми-
нираха на финансовите пазари, въпреки че по-ниският темп на нарастване на зае-
тостта спрямо растежа в САЩ тревожеше голяма част от пазарните участници и
предизвикваше временни корекции в кривата на доходност в противовес на общата
възходяща тенденция. Формираха се очаквания на пазарните участници за повишава-
не на краткосрочните лихвени проценти в САЩ. Това подкрепяше възходящото дви-
жение във всички матуритетни сектори на кривата на доходност.

В тези условия още в началото на годината БНБ зае стратегическа позиция на
значително намаляване на средната дюрация на портфейлите. Решението за това
бе изцяло продиктувано от предвиждането, че движението на кривата на доходност
през 2004 г. ще бъде възходящо. За първите шест месеца от началото на 2004 г. кри-
вата на доходност в еврозоната се премести нагоре между 5 и 30 б.т. в различните
матуритетни сектори от 1 до 10 години, а в САЩ – между 20 и 90 б. т. за същия ма-
туритетен диапазон.

През първото полугодие наклонът на кривата на доходност в еврозоната, изме-
рен чрез разликата в доходността между секторите десет и две години, намаля нез-
начително, отразявайки колебливото икономическо представяне на региона и очаква-
нето за запазване на краткосрочните лихви от ЕЦБ до края на годината. В САЩ нак-
лонът на кривата на доходност претърпя сериозно намаление с около 60 базисни
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Крива на доходността на ДЦК в евро
(%)

Крива на доходността на ДЦК в щатски долари
(%)

Източник: БНБ.

Източник: БНБ.

точки, след като пазарните участници предвиждаха увеличаване на краткосрочните
лихвени проценти за следващите 18 месеца в отговор на високия икономически рас-
теж и появата на инфлационни опасения в края на периода.

Суоп спредовете в еврозоната, които измерват системния кредитен риск, се
движеха в тесни граници в сектора от кривата на доходност с матуритет до 10 го-
дини. В САЩ през първото тримесечие този показател се колебаеше в много тесни
граници, достигайки понякога нива, близки до исторически най-ниските. През май и
април показателят претърпя положителна корекция в отговор на подобряващите се
перспективи пред икономиката на САЩ.

В началото на първото шестмесечие еврото достигна най-високите си стой-
ности спрямо щатския долар, след което трендът се обърна и се появи тенденция
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Цена на щатския долар в евро

Цена на тройунция злато в евро

Източник: БНБ.

Източник: БНБ.

към известно засилване на щатската валута спрямо останалите основни валути. За
същия период цената на златото, измерена в евро, отбеляза известно понижение с
около 5 евро за тройунция.

Движението на кривите на доходност през първото тримесечие доведе до по-
ложителни пазарни преоценки на инвестициите в книжа с фиксиран доход и до отри-
цателни преоценки през второто.

Лихвеният риск на валутните резерви се измерва чрез модифицираната дюра-
ция, която дава оценка за това, с колко би се променила пазарната стойност на
даден актив при промени в лихвените нива с 1%. За първата половина на 2004 г. моди-
фицираната дюрация на валутните резерви беше средно 0.68.
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Валутният риск, измерен чрез откритите позиции16  във валутите, различни от
евро, съотнесени към нетната стойност в баланса на управление „Емисионно“, показ-
ва, че основният валутен риск за банката се поражда от наличието на злато в меж-
дународните валутни активи. Средно за годината откритата валутна позиция в
злато е била 56.14%.

Открити валутни позиции по валути

 

Валутен дисбаланс

Швейц. Брит. Японска СПТ Щатски Злато
франк лира йена долар

 като дял от нетната стойност, % -0.04 0.02 0.03 7.83 -0.33 56.14

 млн. евро -0.33 0.19 0.21 58.45 -2.43 419.58

Кредитният риск се управлява от БНБ, като се определя минимално ниво на
кредитен рейтинг и максимална експозиция спрямо съответните разрешени класове
активи. В съответствие със Закона за БНБ международните валутни резерви се ин-
вестират в дългови инструменти, които са оценени с рейтинг АА- или по-висок от
две от трите международно признати рейтингови агенции – Moody’s , Standard&Poors
и Fitch Ratings. Същото правило банката спазва и за контрагентите по операциите с
чуждестранна валута. Средно за отчетния период 66% от средствата бяха инвес-
тирани в активи с най-високия кредитен рейтинг ААА. Експозицията на БНБ към тър-
говски банки със съответния висок кредитен рейтинг средно за годината беше в
размер на 23.64% от общата сума на активите.

Съществено внимание се отделя и на ограничаването на операционния риск. В
началото на 2004 г. беше приет „Наръчник с бизнес процедури за управление на ва-
лутните резерви“ – единен документ, съдържащ всички правила и процедури, свърза-
ни с управлението на валутните резерви. В него са обединени основните цели, функ-
ции, задачи и организационна структура на звената в управление „Емисионно“, отго-
варящи за управлението на валутните резерви на БНБ; правилата за работа и пове-
дение на съответните служители; всички процедури за работа и контрол при осъ-
ществяване на операциите с чуждестранна валута.

За първото шестмесечие на 2004 г. нетният доход на валутните резерви е в
размер на 47.44 млн. евро.

Доходност на валутните резерви

Доход Доход от Доход от валутния Разход (лихви) Нетен
инвестиции дисбаланс между по пасивите доход

активи и пасиви
(1) (2) (3) (1)+(2)+(3)

млн. евро 69.93 -6.77 -15.74 47.44
дял в активите, % 1.30 -0.14 -0.29 0.87

През първите шест месеца на 2004 г. доходът от инвестирането на междуна-
родните валутни резерви на БНБ е 69.93 млн. евро, което се равнява на 1.30% реали-
зирана доходност.17 Влиянието на дисбаланса между валутните структури на акти-
вите и пасивите върху нетната стойност е в размер на -6.77 млн. евро. Това се дъл-
жи главно на дългата открита позиция в злато (средно 7.70% от всички активи) при
понижение с 1.9% на цената на златото в евро. Платените за отчетния период лих-
ви по пасива на баланса на управление „Емисионно“ са 15.74 млн. евро.

16Открита валутна позиция в дадена валута е разликата между стойността на активите и задълженията в
тази валута.

17Вж. Консолидиран финансов отчет Приложение 6, перо Приходи и разходи от лихви и аналогични приходи и
Приложение 7, пера Нетен приход от операции с ценни книжа и Нетни приходи/загуби от преоценка на ценни
книжа.
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* Положителната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доход-
ността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като пропус-
ната полза при управлението на портфейла.

**Относителният риск спрямо бенчмарка e показател за степента на отклонение на рисковите характеристики от те-
зи на бенчмарка в резултат от активното управление на портфейлите.

*** Показателят Информационен коефициент сравнява очакваната доходност на даден портфейл с тази на неговия бен-
чмарк, като отчита нивото на поет риск. В практиката на управление на активите е прието, че стойности над 0.5 по-
казват ефективно управление на портфейла.

Риск и доходност на портфейлите

Портфейл
Базова
валута

на порт-
фейла

Реализирана доходност Риск

Информационен
коефициент***Портфейл

(%)
Бенчмарк

(%)

Относи-
телна

доходност
(б. т.)*

Портфейл
(%)

Бенчмарк
(%)

Относи-
телен
риск

(б. т.)**

Инвестиционен EUR 1.68 1.65 3 0.47 0.48 2 1.17
Ликвиден EUR 1.03 1.01 3 0.09 0.08 2 1.03
Ликвиден USD 0.30 0.29 1 0.25 0.27 6 0.21
В злато XAU 0.21 0.00 21 0.19 0.00 19 1.09
Външен мениджър А EUR 1.52 1.49 3 1.14 1.13 28 0.11
Външен мениджър В EUR 1.35 1.50 -15 1.10 1.16 25 -0.60

В зависимост от валутата и инвестиционната цел международните валутни
резерви са обособени в шест портфейла. С цел диверсификация на стиловете на
управление и обмяна на знания и опит в областта на инвестициите продължи прак-
тиката част от валутните резерви да се предоставя за управление на външни ме-
ниджъри.

Доход от инвестиции

Активи по портфейли

Инвести-
Ликвиден

Външен Външен
Ликвиден В злато

В швейц. Доход от
ционен мениджър А мениджър В франкове инвестиции

Базова валута EUR EUR EUR EUR USD XAU CHF

Средно тегло* (%) 62 10 7 5 6 8 2
Среден размер (млн. евро) 3353 533 358 248 325 420 108
Доход (млн. евро) 54.14 5.49 5.37 3.30 1.02 0.53 0.07 69.93
Принос** (%) 1.01 0.10 0.10 0.06 0.02 0.01 0.00 1.30

 * Процентите за средно тегло се допълват до 100% от активи в други валути (най-вечe СПТ), които не носят значим
принос към общия доход от инвестиции.

** Принос на дадения портфейл към доходността от инвестиции.
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Национална платежна системаIII.
Българската народна банка съдейства за създаването и функционирането на

ефективни платежни механизми. С цел улесняване на безналичните плащания тя мо-
же да организира и управлява платежни системи и клирингови служби, както и да из-
дава наредби, уреждащи създаването и функционирането на такива системи и служ-
би. В съответствие с приетата през 2002 г. нормативна уредба участници в нацио-
налната платежна система са:

• БНБ и всички търговски банки;
• Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS18 ), администрирана

и оперирана от БНБ;
• Системата за обслужвания на клиентски плащания, предназначени за изпъл-

нение в определен момент – БИСЕРА, оперирана от „Банксервиз“ АД;
• Системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на тери-

торията на страната – БОРИКА, оперирана от „БОРИКА“ ЕООД. БОРИКА е
също обслужваща организация на MasterCard Europe и организация процесор
на Visa International;

• Системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа,
оперирана от Централен депозитар АД;

• Системата за обслужване на плащания по сделки с ДЦК, администрирана и
оперирана от БНБ.19 

18Real time INterbank Gross Settlement system.
19Вж. т. 8.

Източник: БНБ.

Брой на обработените плащания по системи за януари – юни 2004 г.

В системата се поддържат сметките за сетълмент на БНБ, на всичките 35
търговски банки и на 3 небанкови финансови институции (НБФИ) – първични дилъри
на държавни ценни книжа.

Система за
брутен

сетълмент в
реално време

(RINGS)
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Данни за плащанията, обработени от RINGS за януари – юни 2004 г.

Вид плащане Брой Стойност

Общо плащания 243 900 58 575.5 млн. лв.
     от тях клиентски 203 840 28 575.3 млн. лв.*

* Стойностите включват и плащанията на клиенти на БНБ.

Обща стойност на плащанията, подадени към системните оператори,
и на заявките към RINGS

(млн. лв.)

Общ брой и обща стойност на обработените плащания

Източник: БНБ.

Източник: БНБ.
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Банкова Интег-
рирана Система

за Електронни
РАзплащания

(БИСЕРА)

Банкова
Организация
за Разплаща-
ния с Използ-

ване на КАрти
(БОРИКА)

Централен
депозитар АД

20  Коефициентът е съотношение между времето, през което системата реално е работила, и времето за рабо-
та, предвидено според графика є.

От момента на стартиране на системата натоварването є непрекъснато се
увеличава. През януари и февруари се наблюдава циклично намаление в стойността
на трансферите след натоварения по отношение на броя и сумата на извършените
плащания декември. Традиционно паричният оборот през платежната система на-
раства силно през март, като основна причина за това е по-голямата стойност на
преводите към бюджета.

Все повече клиенти на търговските банки използват системата RINGS за из-
вършване на бързи плащания. Увеличаването дела на клиентските плащания в броя на
всички обработени плащания се съчетава с намаляване на дела им в стойността на
обработените плащания. През периода средномесечната стойност на едно клиентс-
ко плащане е намаляла с 33.65%. Прилагането на различна цена за обработка на пла-
щане според времето на тяхното нареждане в рамките на деня стимулира банките и
техните клиенти да извършват плащания към системата в по-ранните часове на
системния ден. Повече от 90% от броя на плащанията и над 74% от стойността им
се извършват до началото на системния ден, което води и до снижаване на систем-
ния риск. По-късният период на деня е предназначен за централизиране на държавния
бюджет и осигуряване на ликвидност от търговските банки. За този период са ха-
рактерни малък брой, но големи като стойност плащания.

При развитието на новата национална платежна система и при внедряването
на RINGS са използвани съвременни механизми, хардуерни и софтуерни средства за
сигурност, защита и права на достъп до системите. Коефициентът на наличност20

на RINGS за януари – юни 2004 г. е 99.90%, като за периода от стартирането на сис-
темата до края на 2003 г. този коефициент e 99.15%. През периода не се наложи из-
ползване на предвидения за разрешаване на ликвидни затруднения „Резервен обезпе-
чителен фонд“ и в края на системния ден нямаше отхвърлени плащания поради недос-
тиг на средства по сметката на търговска банка – свидетелство за професионално
управление на ликвидността от страна на банките чрез използване на добра сис-
темна функционалност.

През междубанковата система за плащания на стойност под 100 000 лв. са об-
работени 16 356 239 плащания на обща сума 21 695.1 млн. лв. Разпределението според
формата на плащане показва, че 97.10% от броя и 98.77% от стойността на плаща-
нията са извършени чрез директен превод, а 2.90% от броя и 1.23% от стойността –
чрез незабавно инкасо. Данните потвърждават тенденцията към засилване на изпол-
зването на директния превод като предпочитана форма на плащане.

През първото полугодие спрямо съответния период на предходната година
броят на издадените банкови карти чрез БОРИКА нарасна с 31.38%, броят на банко-
матите – с 20.38%, а броят на ПОС терминалите – с 34.02%. За същия период броят
на извършените трансакции е нараснал с 51.87%, а стойността им – с 46.26%.

Управителният съвет на БНБ прие решение за преобразуване на БОРИКА ЕООД
в еднолично акционерно дружество с оглед преструктурирането на дружеството.

Показатели на БОРИКА

Показател Към юни 2003 г. Към юни 2004 г.

Общ брой дебитни и кредитни карти, издадени чрез БОРИКА 2 055 190 3 174 192
   Брой банкомати 1 027 1 471
   Брой ПОС терминали 3 007 5 031
   Общ брой на трансакциите 18 186 473 27 620 393
Обща стойност на трансакциите (млн. лв.) 1 542.5 2 256.2

През първите шест месеца на 2004 г. през системата на Централния депози-
тар АД са обработени плащания по 75 604 сделки на обща стойност 479 011 145 лв.
Борсовите сделки са  77% от броя и 83.8% от стойността на всички сделки. Броят
на обработените сделки е нараснал със 101.17% спрямо първата половина на 2003 г.,
а стойността им е намаляла с 18.36%.
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Резерви на търговските банки в БНБIV.
За януари – юни 2004 г. процентът на задължителните резерви остана неизме-

нен – 8% от депозитната база. Среднодневният размер на депозитната база на тър-
говските банки, върху която се изчисляват задължителни резерви, отбеляза значи-
телно нарастване с 23.7% спрямо първото и с 13% спрямо второто полугодие на
2003 г. По-чувствително е това нарастване при левовите депозити (съответно с
35.1% спрямо първото и с 15% спрямо второто полугодие), докато при депозитите в
чуждестранна валута то е съответно с 19.6% и 9.5%. Касовите наличности, призна-
ти като резервен актив, достигнаха спрямо полугодието на миналата година увели-
чение  със133.1%, а спрямо второто полугодие – със 110.1%.

Валутата, поддържана от банките като резервен актив, се колебаеше в широ-
ки граници през полугодието, като обезпечаваше задължителните резерви върху об-
що привлечените средства от 24.42% през януари (когато по традиция банките са
свръхликвидни в левове в резултат на изплащаните от МФ лихви и част от главница-
та на ЗУНК облигациите) до 62.44% през юни, когато банките бяха принудени да ком-
пенсират с валута намалелия левов ресурс вследствие изтеглените от тях средст-
ва на държавния бюджет в рамките на приетите мерки за ограничаване на кредитна-
та експанзия. През целия период поддържаната като резервен актив валута беше
разпределена почти поравно между швейцарския франк и щатския долар. Поддържа-
ните резерви в евро бяха пренебрежимо малко както поради по-високата им доход-
ност на международните пазари, така и в резултат от дадената на търговските
банки възможност при нужда от ликвидност да заверяват сметките си в БНБ с те-
кущ вальор.

През полугодието ликвидността в банковата система остана висока. По-доб-
рата информационна осигуреност след въвеждането на RINGS и създадените от
БНБ условия за търговия с евро с текущ вальор дадоха възможност на банките да на-
малят драстично свръхрезервите си по сметки в БНБ (на среднодневна основа близо
трикратно спрямо първото полугодие на миналата година), като ги компенсират със
значително по-гъвкаво управление на активите си, увеличавайки значително опера-
циите на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар21. Премахването от на-
чалото на юни на комисионата, която БНБ начисляваше върху безналичните операции
за покупко-продажба на евро срещу левове, значително улесни търговските банки
при управлението на резервите им.

През първото полугодие въпреки високата ликвидност на банковата система
10 банки допуснаха минимално неизпълнение на задължението си да поддържат мини-
мални резерви или ползваха в отделен ден повече от 50% от резервните си активи.
Съгласно изискванията на Наредба № 21 за задължителните минимални резерви,
които банките поддържат при Българската народна банка за допуснатите наруше-
ния им бяха наложени санкции.

През май бяха направени промени в Наредба № 21 за задължителните минимални
резерви, които банките поддържат при БНБ, като промените влизат в сила през
втората половина на годината. Базата за изчисление на задължителните резерви се
разширява чрез включване от юли 2004 г. и на привлечените средства с първоначален
падеж над две години (или изплатими след предизвестие от поне две години), върху
които се начислява редуцирана ставка от 4%, а от октомври 2004 г. се намалява раз-
мерът на наличностите в касите и АТМ терминалите на банките, подлежащ на прис-
падане от общия размер на задължителните минимални резерви, които всяка банка
трябва да поддържа по своите сметки при БНБ през периода на поддържане.
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21Вж. раздел I, т. 2.
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Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение
банкноти и монети. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно пла-
тежно средство и задължително се приемат без ограничения в пълната им номи-
нална стойност при разплащанията на територията на Република България. БНБ
осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и опазването и
съхраняването на непуснатите в обращение и на изтеглени от обращение банкно-
ти и монети.

Банкнотите и монетите в обращение достигнаха към 30 юни 2004 г. в номинално
изражение 4284.9 млн. лв. През първото шестмесечие на настоящата година те
нараснаха с 20.7 млн. лв., или с 0.49% в сравнение с края на 2003 г.

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Банкноти и
монети в

обращение

Източник: БНБ.

Емисионно-касова дейностV.

Влияние върху динамиката и купюрния строеж на наличните пари в обращение
оказва пазарът на банковите дебитни и кредитни карти. Развитието на инфраст-
руктурата за безналични плащания и разширяването на териториалния є обхват на-
ред с появата на нови банкови продукти за безналични плащания водят до промени в
съотношението на наличните към безналичните плащания. В същото време търсе-
нето на банкноти и монети остава голямо.

Към 30 юни 2004 г. относителният дял на банкнотите представлява 98% от
стойността на парите в обращение. Общият им брой достигна 222.4 млн. на стой-
ност 4210.4 млн. лв., като от тях 201.7 млн. броя на стойност 4196.4 млн. лв. са нови-
те банкноти22 и 20.7 млн. броя на стойност 14 млн. лв. са банкноти с неизтекъл срок
на обмяна23.

22Емисии 1999 г. и 2003 г.
23100 лева, емисия 1991 г.; 200 лева, емисия, 1992 г.; 500 лева,емисия 1993 г.; 1000 лева, емисия 1994 г., 1996 г. и

1997 г.; 2000 лева, емисия 1994 г. и 1996 г.; 5000 лева, емисии 1996 г. и 1997 г.; 10 000 лева, емисии след 1996 г. и
1997 г. и 50 000 лева, емисия 1997 г.
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Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(по стойност)

Източник: БНБ.

Купюрен строеж на разменните монети в обращение

Източник: БНБ.

Броят на новите банкноти в обращение в края на юни 2004 г. спадна с 6% (с 13.8
млн. броя) в сравнение с края на 2003 г., но в стойностно изражение той се увеличи с
0.34%, или с 14.2 млн. лв. През първото полугодие ясно се очерта тенденцията към
засилено търсене на купюри банкноти с по-висока номинална стойност, свързана със
същественото увеличение през последните години на държателите на дебитни и
кредитни карти, а оттам и на броя на АТМ устройствата на търговските банки, ко-
ито работят главно с банкноти от 10 лв. и 20 лв. През отчетния период този процес
допълнително се ускори от пускането в края на 2003 г. на банкнотата от 100 лв. и
поддържане на високото ниво на потребителско кредитиране в страната. Средната
банкнота в обращение към 30 юни 2004 г. е 20.80 лв. при достигнато ниво от 19.40 лв.
в края на предходната година.
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Неистински
банкноти и

разменни
монети25

Новите купюри разменни монети24  извън касите на БНБ в края на юни 2004 г.
достигнаха 506 млн. броя на стойност 68.5 млн. лв. В сравнение с края на 2003 г. те
са нараснали с 28 млн. броя (с 6%) на стойност 6.2 млн. лв. (увеличение с 10%). Към 30
юни 2004 г. новите купюри разменни монети достигнаха 1.6% от банкнотите и моне-
тите извън касите на БНБ, изчислени на база стойности, при 1.5% в края на юни
2003 г. Средната монета в обращение към 30 юни 2004 г. е 0.14 лв. при 0.12 лв. в края
на юни 2003 г.

Относителният дял на новите банкноти и монети в обращениe в структурата
на широките пари в края на юни 2004 г. е 24%. Получените от БНБ новопроизведени
банкноти през първите шест месеца на 2004 г. са общо 54.1 млн. броя на номинална
стойност 783.7 млн. лв. и 8.5 млн. броя разменни монети с номинална стойност
8 млн. лв. Считано от 2 април 2004 г., Българската народна банка пусна в обращение
нова разменна монета с номинална стойност 50 стотинки, емисия 2004 г. През първо-
то полугодие БНБ пусна в обращение две възпоменателни монети.

Възпоменателни монети, пуснати в обращение
през първото шестмесечие на 2004 г.

Купюра Вид Метал Емитирана от: Тираж Продажна цена

5 лева „Цветница“ мед/никел 25 март 2004 г. 10 000 бр. 15 лева
125 лева „125 г. БНБ“ злато, 9999 31 март 2004 г. 3 000 бр. 350 лева

От началото на 2004 г. регистрираните и задържани в Националния център за
анализ (НЦА) на БНБ неистински български банкноти са 960 броя, което е с 430 броя
повече от банкнотите, регистрирани през първото шестмесечие на 2003 г. Разпре-
делението им по купюри е следното:

Структура на неистинските банкноти по купюри

Купюра 1 лв. 2 лв. 5 лв. 10 лв. 20 лв. 50 лв. 100 лв.

Брой 2 20 19 170 690 59 0
Дял в неистинските 0.2% 2.1% 2.0% 17.7% 71.9% 6.1% 0.0%

Източник: БНБ, отдел „Национален център за анализ“.

През януари – юни 2004 г. неколкократно е намалял броят на регистрираните
неистински банкноти от 50 лв., но се увеличават неистинските банкноти от 20 лв.
Броят на неистинските банкноти, съпоставен с броя на истинските банкноти в об-
ращение, в края на юни 2004 г. е само 0.0005%. Регистрираните в БНБ неистински
разменни монети до 30 юни 2004 г. са от 0.50 лв. – 830 броя, и 1 лев – 23 броя.

Касовата дейност, осъществявана от БНБ, включва операции по снабдяване и
освобождаване на търговски банки с банкноти и монети, оформени в ценни пратки,
съхраняване на непуснатите в обращение годни банкноти и монети и негодните бан-
кноти и монети, сортиране, изброяване и унищожаване на банкноти, изброяване на
монети, контрол за истинност и на физическите качества на постъпващите в БНБ
банкноти и монети, обслужване на каса на клиенти на дребно в левове и резервна ва-
лута и продажба на ДЦК на граждани и обслужване в левове и чуждестранна валута
на първостепенни разпоредители с бюджетни средства в регионална касова служба
(РКС) в София. През периода януари – юни 2004 г. БНБ е обработила 165.6 млн. броя
банкноти и 51.8 млн. броя монети на стойност 2336.3 млн. лв. Спрямо същия период на
предходната година обработените бройки банкноти са се увеличили с 4%, а монети-
те – с 13%.

24Емисии 1999 г., 2000 г. и 2002 г.
25Установени от БНБ, ТБ и МВР.

Касова
дейност на

БНБ
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За осигуряване нормалното обслужване на паричното обращение БНБ осъщест-
вява дистрибуцията на българските банкноти и монети чрез четирите си регионал-
ни касови служби в София, Пловдив, Варна и Плевен. През първото полугодие БНБ е
сключила сделки с търговските банки за покупко-продажба на банкноти и монети на
стойност 4308.2 млн. лв. В сравнение с първото полугодие на 2003 г. общият обем на
сделките в стойностно изражение се е увеличил с 19%. Купените от БНБ през този
период банкноти и монети са за 2194.2 млн. лв. от 25 банки в страната, а продадени-
те – за 2114 млн. лв. на 21 банки в страната. И през 2004 г. се запази тенденцията в
РКС София да преобладават купените банкноти, а в останалите РКС – продадените.

Освен касовата дейност по снабдяване и освобождаване на търговските банки
в страната с налични български левове БНБ осъществява и редица допълнителни
дейности, като касово обслужване на граждани, на първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити и покупко-продажба на евробанкноти. С влезлите в сила в края на
2003 г. нови Общи условия за касово обслужване на клиенти на БНБ с банкноти и моне-
ти, оформени като ценни пратки (общи условия), и нова тарифа за таксите, които
БНБ събира за касово обслужване (тарифа), се премахнаха различията в таксите за
касово обслужване на търговските банки от отделните регионални каси на БНБ за
стандартните ценни пратки. С това се създадоха условия за равнопоставеност на
отделните клиенти при касовото обслужване с банкноти и монети на едро. Въведе-
ните промени премахнаха проблемите при дистрибуцията на банкноти и монети, за
които БНБ е получила сигнали от клиенти.

След влизането в сила на новите общи условия и тарифа средният брой обслуж-
вани от БНБ търговски банки се е увеличил с 32%. Оборотът на регионалните касови
служби на БНБ с търговските банки през първото шестмесечие на 2004 г. спрямо
първото полугодие на предходната година в стойностно изражение е нараснал с
18%. Най-голямо увеличение се регистрира в РКС Варна, където през първото полуго-
дие на 2003 г. оборотът е осъществяван предимно с една търговска банка.

БНБ извършва преглед на цялостната организация на касовата дейност, на
технологичното ниво на съществуващите в момента машини за сортиране, броене и
унищожаване, с цел да се оцени съвместимостта им със стандартите и изисквания-
та на Европейската централна банка (ЕЦБ). Заедно с експерти от Холандската цен-
трална банка беше изготвена „Стратегия за организация и развитие на касовите
дейности на БНБ, 2004–2009 г.“, насочена към изпълнение изискванията на ЕЦБ за сор-
тирането и качеството на банкнотите в паричното обращение. Въз основа на прес-
труктуриране на касовата дейност БНБ ще продължи по-нататъшното поддържане
на качеството, сигурността и гъвкавата дистрибуция на парите в обращение.
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Българската народна банка регулира и контролира дейността на другите бан-
ки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита
интересите на вложителите.

1. Оценка на състоянието на банковата система

Общата сума на активите на търговските банки през разглеждания период
достигна 20 096 015 хил. лв., като спрямо края на 2003 г. е регистрирано увеличение
с 16.01%. За първите шест месеца на годината брутните кредити са се увеличили с
20.25% (1900 млн. лв.). Темпът на нарастване на кредитния портфейл изпреварва зна-
чително този на активите и е по-висок спрямо същия период на 2003 г. (19.47%). Де-
позитите нараснаха с 14.32%, а капиталовата база бележи спад с 1.29% вследствие
приетите промени в нормативната уредба.26 По-малкият растеж на депозитната
база е повлиян и от изтегляне на правителствените депозити (около 200 млн. лв.) в
края на разглеждания период от пет от големите банки. Ако за първите шест месе-
ца на 2003 г. увеличението на депозитите е 533 790 хил. лв., а на кредитите 1 242 710
хил. лв., то през първото полугодие на 2004 г. темповете са изравнени – депозитите
нарастват с 1 947 493 хил. лв. и практически финансират цялото нарастване на кре-
дитите. Печалбата в края на юни е в размер на 224 081 хил. лв.

В рисковия профил на системата продължи засилването на остротата на кре-
дитния риск въпреки предприеманите разнообразни надзорни и финансови мерки за
„охлаждане“ на кредитната активност. Преобладаващата част от банките пренеб-
регват сигналите за необходимост от снижаване темпа на растеж на кредитите,
като противопоставят на това засилена иновация, особено в областта на потреби-
телското кредитиране. Назрява необходимостта от рязко засилване на мерките за
овладяване на кредитната експанзия, главно по линия на затягане на капиталовите
изисквания и ликвидността.

Валутният риск отново се характеризираше с превес на пасивите във валути
извън еврото (основно щатски долар) над съответните активи. Валутната позиция
на системата продължи да бъде „къса“ (-3.93%).

Без съществени изменения са и параметрите на ценовия риск. Доминират кни-
жата на българското правителство и на правителства и централни банки с ниска
степен на риск. Инвестициите в корпоративни книжа са по-скоро с цел разнообразя-
ване на портфейлите и не носят съществена заплаха при промени в пазарните усло-
вия.

Известни изменения настъпиха в параметрите на лихвения риск. Кумулативна-
та GAP позиция спадна до 3.37%, като свиването є е резултат от продължаващия
процес на изравняване на лихвочувствителните активи и пасиви. По същество изп-
реварващото нарастване на лихвочувствителните пасиви и като резултат – обус-
ловеното „свиване“ на GAP позицията – ограничава възможностите за намаление на
лихвения марж.

Нивата на ликвиден риск в системата са ниски, но следва да се отбележи по-ви-
соката чувствителност при онези банки, които кредитират активно. Въпреки това
показателите за първична и вторична ликвидност са приемливи, но само от гледна
точка на съществуващите към момента нива на доверие в институциите.

Качеството на активите през първата половина на 2004 г. се запази добро.
Предвид нарастването на обемите както на активите, така и на най-рисковия им
сегмент – кредитите, темпът на нарастване на класифицираните активи за послед-
ните шест месеца е с 14.72% (101 466 хил. лв., съответно 35 084 хил. лв. за първото и
66 382 хил. лв. за второто тримесечие) и все още изостава от общия темп на растеж

Поддържане стабилността
на банковата системаVI.

26 Промените в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките (в сила от 1 юни 2004 г.) ограничават
възможностите на банките да включат текущата си печалба в състава на първичния капитал в случаите, ко-
гато тя не е одитирана.



39

на активите. Следва обаче да се има предвид, че нарастването обемите на класифи-
цираните активи ангажира допълнителни финансови и организационни ресурси за
тяхното управление, поради което обуславя засиленото внимание върху този аспект
от дейността на банките. И през разглеждания период няколко банки продължиха да
бъдат обект на засилено внимание от страна на управление „Банков надзор“. Това са
институции с острота на риск на активите над средната за системата; по време
на надзорни инспекции са констатирани сериозни слабости при управление на кре-
дитния процес и основните рискове при операции с активи; наличие на непрозрачни
банкови операции и (особено) на взаимоотношения с икономически свързани лица.
Следва да се подчертае, че прилаганите надзорни мерки при посочените банки започ-
ват да дават резултати, което минимизира потенциалната заплаха на този сег-
мент от системата върху останалите търговски банки, най-вече посредством недо-
пускане трансфер на недобра банкова практика.

И през разглеждания период (януари – юни 2004 г.) не настъпиха промени в ос-
новните параметри на доходността на системата: процесът на нарастване дела на
лихвоносните активи в общата сума на активите при подобрената им възвръщае-
мост обуслови ключовата роля на нетния лихвен доход; продължаващият номинален
растеж в кредитирането в комбинация с разнообразеното финансово посредничест-
во доведоха до обособяването на таксите и комисионите като водещи за формиране
финансовия резултат на банките; валутните операции продължиха да имат несъ-
ществен принос върху ефекта от дейността на банките; извънредната печалба бе-
ше елемент на дохода само при няколко банки. Непромененото качество на активите
през периода продължи да влияе положително върху доходността на банките.

Показателят за възвръщаемост на средните активи (ROA) достигна стойност
от 2.38%27 , а възвръщаемостта на капитала (ROE) е 22.06%. Нивата на показателя
core ROA – 3.02% (описващ тежестта на качествените детерминанти на дейност-
та – доходите от основна дейност) са индикатор за добри и стабилни доходи от ос-
новна дейност и свидетелство за овладени центрове на разходи и печалба, особено
характерни за големите банки. И в рамките на разглеждания период се запази зоната
на висока проблематичност на приходите и значими колебания в доходността, в коя-
то попадат банки без системно значение.

Нивото на капиталов риск в банковата система се покачва чувствително спря-
мо предходния период. Това е следствие, от една страна, на промените в Наред-
ба № 8, които ограничават възможността банките да включат текущата си печалба
в състава на първичния капитал в случаите, когато тя не е одитирана. От друга
страна, по-ниските нива на капиталовите показатели отразяват продължаващата
кредитна експанзия. Нараства броят на институциите, при които капиталът не е в
състояние да поеме продължаващото нарастване на рисковия компонент и които
отчитат критично ниски стойности на капиталовите регулатори. Основните изме-
рения на негативното развитие на капиталовата позиция на системата през първи-
те шест месеца на 2004 г. бяха: по-бързият темп на нарастване на активите
(16.01%) спрямо този на капиталовата база (-1.29%); значителното намаляване на
„капиталовия излишък“; увеличаване нивото на класифицираните активи. В зоната на
повишен капиталов риск попадна значително по-голям брой банки, при част от които
заплахата от ерозия на капитала е голяма, имайки предвид, че те вече изконсумира-
ха ефекта от включването на текущата си печалба в първичния капитал.

През полугодието ликвидността остана достатъчно висока. Независимо от
нарастването на кредитите както в абсолютно изражение, така и като дял в струк-
турата на активите преобладаващата част от банките се стремяха към поддържа-
не на значителен обем търгуеми активи. Тенденциите в динамиката на основните
показатели за ликвидност показват добри нива и са потвърждение за наличието на
адекватни процедури за управление на ликвидния риск. Увеличението на кредитните
вложения поддържа нарастващия тренд на съотношението кредити/депозити –
72.54%. Темпът на нарастване на депозитната база значително изостава от този на
нарастване на кредитите, което обуславя и високите стойности на това съотно-
шение. Налице е тенденция към увеличаване на дългосрочното финансиране като ре-
зултат от по-високите лихвени равнища в България в сравнение с тези на междуна-
родните пазари. Финансирането по различни програми (най-често кредитни линии за
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27 Ако се вземе сумата на активите в края на юни 2004 г., показателят ROA ще има стойност 2.23%.
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финансиране на малкия и средния бизнес) е по-характерно за банките от втора гру-
па, където делът на дългосрочно привлечения ресурс е значително по-висок. Наблю-
даваното значително нарастване на краткосрочно привлечените средства може да
се разглежда като признак за засилено търсене на алтернативни източници на лик-
видност въпреки по-високата им цена.

2. Спазване на изискванията за разумна банкова
дейност

Основните надзорни изисквания – обект на следене, и през първата половина на
2004 г. бяха:

По отношение на капиталовите показатели – изискванията за минимален собс-
твен капитал по всяко време от 10 млн. лв., обща капиталова адекватност от 12%,
адекватност на първичния капитал и степен на покритие на активите съответно
от 6%.

По отношение на изискванията за максимално допустим размер на единична го-
ляма и обща експозиция – съответно 25% от капиталовата база и 8 пъти капиталова-
та база.

По отношение разпоредбите на чл. 47 от Закона за банките – максимално до-
пустимият размер на единичен кредит за администратор на банка не може да над-
хвърля годишното му възнаграждение; капиталово свързани с банката лица не мо-
гат да получават кредит, по-голям от 1% от собствения капитал; недопустимост-
та да се предоставят необезпечени кредити на служители на банката, надхвърля-
щи брутния размер на възнаграждението им за 24 месеца; общата сума на отпусна-
тите на свързани лица кредити е ограничена до 10%, а на служители – до 3% от ка-
питаловата база.

По отношение на контрола върху валутния риск – максималният размер на нет-
ната открита валутна позиция по отношение на капиталовата база, регламентира-
на в Наредба № 4 на БНБ, е 30%, а за единична експозиция извън еврото – 15%.

По отношение вложенията в ДМА – съгласно разпоредбите на чл. 30 от Закона
за банките, вложенията в ДМА не могат да надхвърлят 50% от собствения капитал,
а заедно с дяловите участия в дружества, които не са банки – 100%.

Основната част от банките осъществяваха дейността си при спазване на над-
зорните изисквания. В рамките на периода бяха регистрирани случаи на близки до
пределно допустимите стойности на адекватност на капитала при банки, регистри-
рали значим растеж в последните няколко тримесечни периода. Това е доказателст-
во за фундаментални слабости в управлението на процесите на капиталово планира-
не и капиталова подкрепа. Очевидно назрява необходимостта от рязко засилване на
мерките за овладяване на кредитната експанзия, главно чрез затягане на капитало-
вите изисквания и ликвидността. Във връзка с основните регулации през първата по-
ловина на 2004 г. бе констатирано следното:

Първите шест месеца на 2004 г. се характеризираха с продължаване на тенден-
циите от предходни периоди – спад в общите капиталови показатели, нарастване
степента на риск на активите, намаляване на капиталовия излишък, прираст на кре-
дитите. Делът на кредитите в актива устойчиво нараства до 54.15% спрямо 52%
към края на 2003 г. и 47.54% година по-рано. Общата капиталова адекватност на сис-
темата отбеляза чувствително намаление от 3.85 прицентни пункта до 18.35%,
обусловено от едновременното действие на два фактора: нарастването на риско-
вия компонент и по-малкия размер на капиталовата база28. Спрямо базисния период
рисковият компонент бележи растеж от 19%, или 1883 млн. лв. Нарастването на
стойностите на съотношението степен на риск на активите от 58.85% към края на
2003 г. до 62.53% към юни е доказателство за увеличаване рисковия профил на систе-
мата. Вследствие извършените промени в Наредба № 8 (в сила от 1 юни 2004 г.), да-
ващи право на банките да включат в състава на първичния капитал одитираната не-
разпределена печалба от минали и от текущата година, стойностите на показате-

28 За период от една година е отчетено намаление в стойностите на показателя за капиталова адекватност с
5.52%.
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лите за адекватност на първичния капитал значително се подобряват – от 14.47%
до 16.43%. Спрямо базисния период първичният капитал нарасна с 500 млн. лв. (36%).

От гледна точка на продължаващото мащабно кредитиране, изпреварващо
темпа на увеличение на капитала, следва да се отбележи, че на ниво система все още
съществува капацитет за разширяване на кредитната дейност при част от банки-
те, без да са изложени на риск от декапитализация. Но има и банки, при които кре-
дитният капацитет е изчерпан и потенциалната острота на риска за капитала е
много висока.

В рамките на периода бяха констатирани нарушения на минимално допустими-
те стойности на капиталовите регулатори при няколко банки. От ръководствата на
тези институции е изискано да предприемат мерки за превеждане на капиталовата
адекватност в съответствие с изискванията на Наредба № 8. Банките, чиито стой-
ности на показателите са близки до минимално допустимите, също бяха обект на за-
силено надзорно внимание. Част от тях бяха задължени да представят месечни от-
чети по Наредба № 8, както и планове за капитализация.

Вследствие, от една страна, засиленото кредитиране на големи корпоративни
клиенти и по-ниския обем на капиталовата база – от друга, размерът на „общо голе-
мите експозиции по отношение на капитала“ на ниво система чувствително се по-
качва. Докато към края на 2003 г. стойностите на този регулатор са 94.22%, към
края на полугодието те достигат 122.76%. При преобладаващата част от банките
стойностите на коефициента са по-високи от края на 2003 г. Регистрирани са нару-
шения на регулатора за индивидуални експозиции при шест  банки. Всеки случай е
анализиран отделно и са предприети съответните коригиращи надзорни действия.

Не бяха регистрирани нарушения на регулатори, но в хода на надзорните инс-
пекции бяха констатирани случаи на предоставяне на кредити на физически лица и
търговски дружества в тясна делова свързаност помежду си.

Валутният риск продължи да бъде един от аспектите, будещи най-малко безпо-
койство в дейността на банките. Базисният измерител на валутния риск – открита-
та валутна позиция на системата, продължи да бъде „къса“ (3.93% от капиталовата
база при  4.65% към края на 2003 г.). Към юни бе регистриран превес на пасива над ак-
тива с около 194 млн. левова равностойност, което не променя фундаменталните па-
раметри на позицията: къса при щатския долар и дълга позиция на системата в евро.

Независимо от по-малкия размер на капиталовата база делът на вложенията в
ДМА (измерен спрямо капитала) се запазва относително стабилен – 29.74% към юни
2004 г. при 28.50% в края на 2003 г. Регулаторът за 50-процентен дял на инвестиции-
те в ДМА измерва каква част от капитала е инвестиран в активи с ниска доходност
и проблематична ликвидност. По тази причина повечето банки се стремят да спаз-
ват изискванията за максимално разрешения размер за вложения в ДМА. Към юни
2004 г. само две банки са в нарушение на този регулатор, за което са предприети съ-
ответните коригиращи надзорни действия.

3. Дейност на банковия надзор през първата половина
на 2004 г.

В края на юни т. г. Базелският комитет по банков надзор прие новия документ
„Международно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите стандар-
ти: подобрена рамка“ (International Convergence of Capital Measurement and Capital Stan-
dards: a Revised Framework). Той представлява новата рамка за капиталова адекват-
ност, известен като Базел II. Вследствие на това и във връзка с близката перспек-
тива за членство от 2007 г. на България в Европейския съюз, стратегията за разви-
тие на банковата надзорна дейност у нас се предопределя от плана на ЕС за форми-
ране на единен пазар за финансови услуги и европейската надзорна рамка върху тях,
в т. ч. и проекта за допълнения и изменения на Директива 2000/12 за дейността на
кредитните институции. Управление „Банков надзор“ изготви план за подготовка и
прилагане на новите капиталови изисквания у нас, който бе оповестен пред банкова-
та общност.
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Постигнатият вече на международно ниво напредък налага и нови изисквания,
от една страна, към надзорния капацитет и, от друга – към въвеждането на по-висо-
ки стандарти за корпоративно управление и прозрачност в дейността на банките.
По отношение на регулирането управление „Банков надзор“ полага усилия за поддър-
жане на стабилност и последователност в актуализирането и прилагането на нор-
мативната уредба в съответствие с условията в страната и рисковете, които бан-
ките поемат в дейността си.

Поради засилените темпове на кредитна активност на банките на фона на по-
умерените показатели за растеж в икономиката и спестяванията БНБ въведе изме-
нения в Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и
за формиране на провизии за загуба от обезценка. Досегашните класификационни
групи експозиции „съмнителни“ и „загуба“ бяха обединени в една нова – „необслужвани
експозиции“, за която е необходимо заделянето на не по-малко от 100% провизии. Във
връзка с това бе възприето максималният срок за забава на задълженията да бъде
сведен от 120 на 90 дни. По-строго бяха регламентирани условията, при които банки-
те могат да възстановяват преструктурираните си експозиции в по-благоприятна
класификационна група.

През първото полугодие беше изменена Наредба № 8 за капиталовата адекват-
ност на банките, което позволи неразпределената печалба от минали години и теку-
щата печалба да бъдат включени като елементи на първичния капитал. Въведени бя-
ха и условия за тяхното признаване от надзора. Допуснато бе за банковите експози-
ции, обезпечени отчасти с гаранции на българското правителство или БНБ, на прави-
телства или централни банки от страни – членки на ОИСР, или на други правителст-
ва и централни банки, за обезпечената част от експозициите да се прилагат риско-
ви тегла, съответстващи на рисковото тегло на гаранта. Същият принцип на рис-
ково претегляне бе въведен и за експозициите със срок до една година, отчасти га-
рантирани от местни или чуждестранни банки, или от многонационални кредитни ин-
ституции.

Едновременно с това бе уеднаквен и подходът в Наредба № 7 на БНБ за големи-
те експозиции на банките за изключване на съответните части от тях при изчисля-
ване на регулаторните лимити. Обхватът на изключенията при регулиране бе раз-
ширен при определени условия с експозициите на банките към банките майки или дъ-
щерните кредитни институции в рамките на местни или чуждестранни банкови гру-
пи. Във връзка с ограниченията за кредитиране на свързани лица бе разширен кръгът
от лицата, обхванати от разпоредбата за прилагане на тези ограничения.

След настъпилите изменения в посочените наредби бяха направени необходими-
те корекции и допълнения в надзорните отчети на банките.

През първата половина на 2004 г. въз основа на споразумението за сътрудни-
чество (Twinning Covenant) с Френската и Холандската централна банка бяха прове-
дени семинари и консултации с техни специалисти във връзка с подготовката за въ-
веждане на капиталови изисквания за пазарните рискове при определяне капиталова-
та адекватност на банките. На тях бяха разгледани възможностите за прилагане на
тези изисквания, подходящи за българските условия и съответстващи на директи-
вите на Европейския съюз в тази област.

Във връзка с упражняването на надзор на консолидирана основа и подобрява-
нето на механизмите за сътрудничество с чуждестранни надзорни органи в съот-
ветствие с изискванията на Директива 87/2002 на ЕС за допълнителен надзор на кре-
дитните институции, застрахователни и инвестиционни компании, включени в слож-
ни международни финансови конгломерати, бяха проведени семинари и консултации с
експерти от Холандската и Френската централна банка.

Основно направление в дейността на управление „Банков надзор“ се явява конт-
ролът по спазването на нормативните изисквания за осъществяване на банкова дей-
ност и свързаното с това прилагане в случаите на нарушения на надзорни мерки и
санкции. През първото шестмесечие бяха приложени 14 надзорни мерки по отноше-
ние на 12 търговски банки. Четири от мерките (поради допуснати сериозни наруше-
ния на нормативни изисквания) са приложени със заповед, а останалите – чрез пред-
писания и препоръки. При 11 от мерките повод за прилагането е била надзорна инс-
пекция, а в останалите случаи това е станало въз основа на представени от банки-
те отчети и други постъпили сигнали. С решение на Софийския районен съд беше
потвърдена наложената от БНБ парична санкция на една търговска банка.
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През първото шестмесечие е извършен преглед и одобрение на приети нови, из-
менени и допълнени устави на 10 банки. При част от тях още в рамките на подготов-
ката на проекта за изменение на устав са дадени указания, поради което до отпра-
вяне на възражения по изменение на устав на банка не се е стигнало. При несъщест-
вени отклонения са отправени писмени препоръки за усъвършенстване при последва-
щи изменения на уставите.

През периода не са откривани процедури за лицензиране на банка, нито са изда-
вани такива лицензии. Издадени са 29 разрешения по Закона за банките, което пред-
ставлява повече от двукратно увеличение в сравнение със същия период на минала-
та година. Основната част от тях са по чл. 19 и чл. 19б – за придобиване на акции,
представляващи 10% и повече от 10% от капитала на банка, или за квалифицирани
участия в неговото увеличение. Останалите разрешения са за промяна на наимено-
ванието на банки, за придобиване на квалифицирано участие в небанково дружество
и др. Издадени са и 20 сертификата за притежаване на квалификация и професиона-
лен опит в банковото дело на лица, желаещи да станат членове на колективните уп-
равителни органи на банките. На основание Наредба № 8 на БНБ са издадени три раз-
решения за включване в допълнителните капиталови резерви на суми, привлечени ка-
то подчинен срочен дълг или дългово-капиталов (хибриден) инструмент. По реда на
новоиздадената Наредба № 36 на БНБ бяха проведени процедури и утвърден списък
от 13 банки, които могат да бъдат банки попечители по Кодекса за социално осигуря-
ване.

Бяха изискани проверки и становища от банки по около 80 жалби на техни клиен-
ти и въз основа на установените обстоятелства бяха уведомени жалбоподателите
за възможностите за защита на интересите им. В отделни случаи в резултат от
проверките банки бяха задължени да предприемат мерки за отстраняване на допус-
нати от тях нарушения.

През първото полугодие са проведени десет пълни надзорни инспекции, които
обхващат банки от първа и втора група. На всички проверени банки е присъден рей-
тинг по CAMELS. Осем от банките остават с непроменен рейтинг, една банка полу-
чава по-висок, а една банка по-нисък рейтинг. Заедно с това беше извършена и тема-
тична инспекция на банка със системно значение, касаеща оценката на кредитния
риск на значителна част от кредитния портфейл, в това число на новоотпуснати
кредити. В зависимост от резултатите от инспекциите към банките бяха предпри-
ети принудителни и неформални мерки, свързани с подобряване на дейността. По
време на инспекциите бяха проведени и многобройни разговори с ръководствата и
други отговорни лица в проверяваните банки, свързани с изясняване на въпроси по
дейността им и бъдещото развитие на кредитните институции.

Като цяло от проверките на място може да се направи извод, че системите за
идентифициране, измерване, наблюдение, управление и контрол върху поетите от
банките рискове (в т. ч. на кредитния риск) са ефективни и са съобразени с обема на
дейността и рисковия им профил. В подкрепа на това може да се твърди, че на този
етап нарастването на кредитните портфейли на банките не е съпроводено с влоша-
ване на качеството им. Делът на кредитите с променени от инспекторите класифи-
кации и размерът на допълнително изисканите провизии са в рамките на обичайните
стойности. Отклоненията от добрата банкова практика при управлението на акти-
вите най-често са свързани с неизпълнение на критериите за оценка и провизиране
на кредитния риск, с липса на текущи финансови анализи на кредитополучателите, с
липса на документация за целево изразходване на кредитите и с неподдържане на из-
черпателна документация, удостоверяваща реалните собственици на дружества –
кредитополучатели с офшорна регистрация, както и на други дружества с неясна
собственост.

В някои банки инспекторите установиха, че техните основни акционери (заедно
със свързаните с тях лица) недобросъвестно са се възползвали от статута си, полу-
чавайки от тях значително по размер финансиране чрез заобикаляне на законовите
изисквания и ограничения. Опитът показва, че кредитирането на свързани лица
влияе негативно върху управлението на кредитния риск и застрашава нормалното
функциониране на кредитните институции.

Докладите от инспекциите потвърждават, че отделни банки демонстрират
динамично нарастване на активите си и не полагат усилия за осигуряване на адеква-
тен растеж на капитала. В комбинация с недостатъчни вътрешни източници и липса
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Специален
надзор

на стратегически програми за капиталово развитие това води до отслабени капи-
талови позиции, които не отговарят на рисковия профил на тези банки. Препоръчано
им е да набележат незабавни мерки за осигуряване на допълнителен капитал.

Не навсякъде управлението на пазарните рискове е на необходимото ниво. На
този етап най-разпространен (съществен) от тях е лихвеният риск, за чието надеж-
дно управление не са създадени необходимите предпоставки – вътрешни правила и
процедури, методи за измерване и лимити. Проявлението на този риск често се под-
ценява и не се изследва задълбочено като начин за управление на доходността. Към
банките са отправени препоръки да засилят аналитичната дейност на звената, за-
нимаващи се с анализа и управлението на пазарните рискове и със състоянието и
тенденциите на пазарите.

По отношение управлението на дейностите не се обръща достатъчно внима-
ние на бъдещото развитие на кредитните институции. Целенасочено (в някои случаи
самоцелно) се развиват определени дейности, без да се държи сметка за цялостното
функциониране на банките. Забележките към ръководствата на банките са свързани
със забавена и неефективна работа на някои от звената, занимаващи се с оценката
на поетите рискове, ненавременно адаптиране на вътрешната нормативна уредба в
съответствие с разнообразната гама от продукти и произтичащите от тях риско-
ве, с липсата на достатъчна документална обезпеченост на взети важни решения,
касаещи дейността и др. При някои липсват стратегически планове за дългосрочно
развитие, в това число програми за капиталово осигуряване, финансови планове за
подобряване на приходите и оптимизиране на разходните центрове.

Провежданата от търговските банки активна кредитна дейност наложи про-
мени и допълнения в изискваните справки и отчетни форми, както и добавянето на
нови такива към пакета от изискуеми документи, които банките предоставят на ин-
спекторите по време на инспекциите на място. В процес на осъвременяване е Наръч-
никът за инспекции на място предвид многобройните изменения в надзорните наред-
би и в надзорните изисквания.

В рамките на полугодието усилията в областта на дистанционния надзор бяха
насочени към стриктното следене на основните видове рискове в системата. За та-
зи цел приключи процесът на оптимизиране на аналитичния инструментариум, като
бяха разработени нови аспекти на прилаганите подходи на рисково базирания дис-
танционен надзор, стрес-тест на основните банкови рискове, поведението на ком-
паниите – майки на дъщерни банки в страната. Екипът на управлението, ангажиран с
тези дейности, продължи оптимизирането на мeтодиката CAEL (анализ на капитала,
активите, доходността и ликвидността), като в резултат от своевременните ре-
акции в няколко случая бе коригирана надзорната стратегия за отделни банки. В ня-
колко случая бяха понижени комплексните и компонентните рейтинги на банки и бе
приложена коригираща надзорна стратегия, насочена към преодоляване на конста-
тираните слабости. Особено внимание бе отделено на текущо следене на динамика-
та в параметрите на кредитния риск, като се изготвиха анализи по различни аспек-
ти на проблема – динамика на обемите, диверсификация по продукти, валути, видове
кредитополучатели. Периодично се анализираха реакциите на системата по отно-
шение на предприеманите действия за „охлаждане“ на кредитния растеж, като за
целта се разработиха и внедриха нови надзорно-аналитични продукти. Те се превръ-
щат в неделима част от системата за ранно предупреждение и се използват актив-
но при формирането на основни елементи от политиката по отношение на търговс-
ките банки. Бе засилена и ролята на дистанционния банков надзор в аналитично-ин-
формационното осигуряване на банковата система. За целта в редовно публикува-
ния тримесечен бюлетин „Търговските банки в България“ бе разработен и включен
раздел за състоянието на банковата система. Продължи работата по тестуване на
различни варианти на изменения в надзорните регулации, като целта е постигането
на максимална прецизност в измененията на регулациите при предварително анали-
зиран ефект.

През полугодието продължи  работата по текущия преглед на акционерния ка-
питал, по установяване на икономическа свързаност на акционерите, анализа на фи-
нансовото им състояние, източниците на средства. Основна цел в тази насока, про-
изтичаща от законовото изискване за прозрачност на капиталовата структура на
търговските банки, бе постигането на ясна структура на участниците в капитала.

Дистанционен
банков надзор
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В резултат от предприетите действия чувствително намаля присъствието
на офшорни компании. Постигната е висока степен на легитимност и прозрачност
на акционерния капитал в търговските банки.

Търговските банки и финансовите къщи са изградили надеждни вътрешни пра-
вила и процедури в областта на мерките срещу изпирането на пари. Политиката,
провеждана в тази насока от търговските банки и финансовите къщи, се изразява в
прилагането на високи стандарти с цел минимизиране възможностите за преминава-
не на  средства с неясен произход. Положителната тенденция, наблюдавана в състо-
янието на мерките срещу изпирането на пари в България, бе отразена във Втория
оценителски доклад на Съвета на Европа, представен през май 2004 г. в Страсбург,
Франция, на Селектирания комитет на експертите по оценка на мерките срещу из-
пирането на пари към СЕ. Според доклада в банковия сектор има добре изградена и
ефективно действаща система по прилагане на мерките срещу изпирането на пари.

Поддържано бе добро ниво на сътрудничеството с Агенцията за финансово ра-
зузнаване. В съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането
на пари и Правилника за прилагането му бе подписана съвместна Инструкция между
БНБ и МФ в тази област.

 Особено внимание бе отделено на спазване разпоредбите на Валутния закон и
нормативните актове за неговото приложение. Извършените проверки на място в
търговските банки установиха случаи на некоректна информация, попълвана в ста-
тистическите форми, недекларирани преки инвестиции и финансови кредити. Във
връзка с установените пропуски са дадени писмени указания за отстраняването им
и е съставен акт за административно нарушение.

Надзорната дейност през първото полугодие обхваща 4 целеви инспекции в
търговски банки, 17 целеви инспекции във финансови къщи, целеви насрещни инспек-
ции в небанкови финансови институции и акционерно дружество.

През периода се установи, че пет финансови къщи са престанали да отговарят
на изискванията на Наредба № 26 на БНБ, поради което им бяха отнети разрешения-
та за извършване на сделки с чуждестранна валута.

Обработени са документите на четири финансови къщи, на които е предоста-
вена лицензия за извършване на сделки с чуждестранна валута.

В регистъра на лицата, които са уведомили централната банка за извършвани-
те от тях сделки на основание чл. 1, ал. 6 от Закона за банките, са вписани 8 нови
дружества.
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Централният кредитен регистър е важен източник на информация за вземане
на кредитни решения от търговските банки. Издадените кредитни удостоверения
през първото шестмесечие на текущата година достигнаха 1130 броя при 1600 за
цялата 2003 г.

Промените в Наредба № 22 за централен кредитен регистър на банките (ЦКР),
приети от УС на БНБ, влязоха в сила от 1 юли 2004 г. Те бяха изготвени след съгласу-
ване с Асоциацията на търговските банки и имат за цел подобряване работата на
системата на ЦКР и разширяване обхвата на наблюдаваните кредити. По-важните
от тези промени са следните:

• Системата на ЦКР обхваща всички кредити независимо от техния размер с
изключение на: кредити на правителството; кредити на БНБ; овърдрафти по
дебитни карти до 1000 лева (при условие че са в категория „редовни“).

• От обхвата на регистъра отпаднаха междубанковите вземания.
• Подаването на информация се извършва само по електронен път.
• Прецизира се понятието „клиент на банка“, като се конкретизира, че това са

всички юридически и физически лица без търговските банки.
Важна промяна, която улеснява и разширява възможностите за ползване на ре-

гистъра от страна на търговските банки, е осигуряването на он-лайн достъп до ин-
формацията за кредитната задлъжнялост на клиентите (действителни и потенци-
ални). Размерът на таксата също бе намален значително – от 10 лева на 0.50 лева.

Информацията в ЦКР към 30 юни 2004 г. е събрана съобразно промените в На-
редба № 22, т. е. всеки кредит подлежи на отчет независимо от размера на отпусна-
та сума29. Обобщаването според отраслова принадлежност, вид валута, срочност и
др. се формира въз основа на данните на всеки един кредит и кредитополучател и
прилагането на съответните номенклатури.

Централният кредитен регистър публикува на интернет страницата на БНБ
обобщена информация за кредитите по отрасли, валути и срочност. Информацията
за отрасловата принадлежност на кредитите към края на юни 2004 г. е събрана по
разширената номенклатура на НСИ от 60 позиции и е представена в агрегиран вид
въз основа на номенклатура Б16 на НСИ. За физическите лица е въведен специален
код за отчитане. С най-голям относителен дял в общата сума на вземанията е отра-
съл „Търговия, ремонт и техническо обслужване“ (26.78%), следван от отрасъл „Пре-
работваща промишленост“ (20.70%), а вземанията от физически лица са на трета
позиция (17.14%). Към 30 юни 2004 г. според вида валута най-голям дял от балансова-
та експозиция имат вземанията в български левове – 53.09%, в евро – 39.02%, и в
щатски долари – 7.87%. По срочност на кредитния договор най-голям дял имат креди-
тите над 3 години, като делът им е 57.16%. Вземанията от една до три години са
29.97%, а тези до една година – 12.87%.

В края на 2003 г. броят на кредитите, подадени като отделни записи, беше
86 732 (кредити над 10 хил. лв.), а общият брой – 873 610. След промяната в обхвата
на Наредба № 22 броят на наблюдаваните кредити в системата на ЦКР към 30 юни
2004 г. е 956 425.

Централен кредитен регистърVII.

29 До декември 2003 г. информацията за кредитите под 10 хил. лв. се подаваше като обща сума, разбита по ка-
тегории, валути, институционален сектор и отраслова принадлежност.
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Фискален агент и официален депозитарVIII.
БНБ е официален депозитар на държавата и фискален агент на правителство-

то. В качеството си на депозитар банката организира и осъществява чрез търгов-
ски банки касовото изпълнение на бюджета и неговото информационно обслужване.
При договорени с министъра на финансите условия банката действа като агент по
държавния дълг.

За целите на изпълнение на функцията фискален агент и официален депозитар
БНБ е изградила и непрекъснато усъвършенства и развива набор от системи: систе-
ма за информационно обслужване на касовото изпълнение на бюджета, автоматизи-
рана система за регистриране и обслужване на външния дълг, система за провежда-
не на аукциони за продажба и обратно изкупуване на ДЦК (СПА), автоматизирана ин-
формационна система за продажба и обслужване на спестовни ДЦК (АИС), електрон-
на система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), електронна
система от сметки за сетълмент на безналични ДЦК (СДЦК).

През първата половина на 2004 г. за дейностите, осъществени от БНБ като
фискален агент на правителството, и за обслужване на пазара на ДЦК са събрани об-
що такси и комисиони в размер на 650.2 хил. лв., от които 343.4 хил. лв. от Министер-
ството на финансите съгласно сключените договори.

В съответствие с чл. 43 от Закона за БНБ централната банка като депозитар
на парични сметки на правителството организира и осъществява чрез търговските
банки информационното обслужване на касовото изпълнение на бюджета. В съответ-
ствие с действащите съвместни указания на министъра на финансите и управите-
ля на БНБ чрез автоматизираната информационна система от банките депозитари
(общо 25, вкл. централната банка) редовно се събира и обработва информация за сал-
дата по всички бюджетни, извънбюджетни, набирателни, депозитни и акредитивни
сметки на бюджетни предприятия в левове и валута. През първата половина на годи-
ната средномесечният размер на наличностите по сметките, открити в БНБ, е
3815.4 млн. лв., а в търговските банки депозитари – 942.1 млн. лв. За наличностите по
включените в обхвата на фискалния резерв парични сметки (в БНБ и определени тър-
говски банки депозитари) ежедневно се събира и предоставя оперативна информа-
ция. Към 30 юни 2004 г. общият размер на наличностите по тези сметки е 5178.1
млн. лв.30 По искане на МФ през периода 7–30 юни 2004 г. ежедневно беше събирана и
информация за наличностите по всички валутни сметки на бюджетните предприя-
тия в БНБ.

В съответствие с § 24, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби
на ЗДБРБ за 2004 г. и действащите указания на министъра на финансите и управите-
ля на БНБ наличностите по всички сметки на бюджетните предприятия в
търговските банки бяха обезпечавани чрез блокиране в полза на МФ на притежавани
от тях ДЦК по вътрешния и по външния дълг на България. Считано от 1 април 2004 г.,
БНБ започна да извършва ежедневно сравняване по търговски банки на данните за
обезпечението с ДЦК с информацията за отчетения от търговските банки общ раз-
мер на наличностите по сметките на бюджетните предприятия.

През първото шестмесечие на 2004 г. в системата за регистриране и обслуж-
ване на външния дълг се водеше информация за 33 договора за външни финансови за-
дължения на правителството на България, по които БНБ е агент по изчисленията и
плащанията, с общ размер 5448.7 млн. евро. По тях бяха извършени плащания за 233.3
млн. евро.

Дейности,
свързани с
касовото

изпълнение
на бюджета

и външния
дълг

30Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ, валиден за
30 юни 2004 г.
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Чрез системата за провеждане на аукциони (СПА) по реда на Наредба № 5 на МФ
и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с ДЦК бяха проведе-
ни общо 17 аукциона, чрез които бяха реализирани 12 емисии ДЦК със съвкупна номи-
нална стойност 369.8 млн. лв., в т. ч. левовата равностойност на 50 млн. евро. През
този период продължи тенденцията към намаляване броя на аукционите за продажба
на ДЦК за сметка на увеличаване обема на отделните емисии с цел повишаване на
тяхната ликвидност и стимулиране развитието на вторичния пазар. През първото
полугодие търсенето на ДЦК превишаваше предлагането, като средният коефици-
ент на покритие беше 2.75, а средният брой на първичните дилъри, участници в аук-
ционите – 20.

През отчетния период като продължение на провежданата от Министерство-
то на финансите политика за увеличаване на дълга, деноминиран в евро, бяха обяве-
ни 2 подписки за замяна на ДЦК за структурната реформа (ЗУНК облигации), деноми-
нирани в щатски долари, срещу облигации, деноминирани в евро. За участие в тях не
бяха получени поръчки от първичните дилъри на ДЦК, в резултат на което размерът
на номиналните стойности на двете емисии остана непроменен.

В съответствие с изискванията на Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол вър-
ху сделките с безналични ДЦК през юни беше извършен избор на първични дилъри на
ДЦК, при който разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК получиха 23
търговски банки и 3 небанкови финансови институции по смисъла на Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа.

В емисионната политика на Министерството на финансите по отношение на
целевите емисии ДЦК, предназначени за пряка продажба на физически лица, настъпи-
ха някои съществени промени: в обращение бяха пуснати и емисии, деноминирани в
евро; емисионният период за всяка емисия бе удължен от 2 на 4 седмици; от юни бе
въведен лимит за максимално количество ДЦК, което едно физическо лицe може да
придобие от една емисия, съответно за ДЦК в левове – 10 000 лв., и за ДЦК в евро –
5000 евро. През първото полугодие бяха емитирани 3 емисии, деноминирани в левове,
и 2 емисии, деноминирани в евро. Този вид ДЦК се пласират чрез 10 първични дилъри и
БНБ, с които МФ има сключени договори.

През първото полугодие в поддържаната от централната банка автоматизи-
рана информационна система за продажба и обслужване на ДЦК (АИС) бяха регистри-
рани общо 1167 продажби на ДЦК на гише в БНБ с обща пазарна стойност 2633.4
млн. лв. и 571.5 хил. евро. Успоредно с това в системата бяха извършени 8163 регист-
рации, свързани с изплащането на падежа на лихвени купони в размер на 447.4 хил. лв.
и на главници в размер на 3507.1 хил. лв. Общият размер на емитираните от Минис-
терството на финансите през периода януари – юни 2004 г. емисии с целево предназ-
начение, деноминирани в левове, пласирани на гише чрез регионалната каса на БНБ в
София и десет първични дилъри, възлиза на 10 831.8 хил. лв., а на емисии, деноминира-
ни в евро – 4340.7 хил. евро.

В електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК
(ЕСРОТ) бяха регистрирани плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж в
размер на 223 млн. лв., в т. ч. 153.2 млн. лв. главници и 69.8 млн. лв. лихви. Общият раз-
мер на първично регистрираните в системата ДЦК и регистрациите, свързани с
плащанията по тях, възлиза на 613.3 млн. лв.

През първата половина на 2004 г. вторичният пазар на държавни дългови инст-
рументи се развиваше при подчертан интерес към дългосрочните ДЦК и относител-
но непроменен интерес към средносрочните и краткосрочните ДЦК. През този пери-
од бяха регистрирани 5835 броя сделки с обща номинална стойност 8211.9 млн. лв.
От тях най-голям беше делът на сделките със и за сметка на клиенти (34.3%), след-
вани от блокирането и деблокирането на ДЦК (27.6%), окончателните покупко-про-
дажби (21.2%) и репосделките (16.9%). Като цяло активността на вторичния пазар
на ДЦК през първата половина на 2004 г. се повиши със 17.2% в сравнение със същия
период на предходната година. Сделките със и за сметка на клиенти представлява-
ха повече от половината от общия брой сделки, което се дължеше на засилената ак-
тивност на пенсионноосигурителните дружества. Търговията беше най-оживена в
дните на придобиване на нови емисии ДЦК, като продължи и големият интерес към
емисиите ДЦК, деноминирани в евро.

Дейности,
свързани с

търговията
с държавни

ценни книжа
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В края на отчетния период в системата за сетълмент на ДЦК (СДЦК) се водят
общо 2348 сметки, от които 108 сметки за ДЦК на емитента (МФ), 814 сметки, отчи-
тащи собствения портфейл ДЦК на участниците, 1009 сметки за ДЦК, собственост
общо на клиенти на първичните дилъри, 334 сметки за ДЦК с наложена тежест и 83
сметки за емисии ДЦК в ликвидация (за падежираните целеви емисии, продадени чрез
БНБ на граждани). Общият размер ДЦК по номинална стойност, съхранявани по тези
сметки, е 2494.5 млн. лв.

В създадения в БНБ в съответствие със Закона за особените залози регистър
на особените залози (РОЗ) през първата половина на 2004 г. бяха извършени вписва-
ния на обстоятелства относно учредяване и заличаване на залози върху ДЦК общо в
размер на 1.3 млн. лв. Същевременно сделките с ДЦК, свързани с обезпечаване на бю-
джетни средства в търговските банки, отбелязаха нарастване с 38.5% в сравнение
със същия период на 2003 г. Това се дължи до голяма степен на променения ред за
обезпечаването на средства по сметки на бюджетните предприятия в търговските
банки в съответствие с § 24, ал. 2 на Преходните и заключителни разпоредби на
ЗДБРБ, който предвижда регулацията с ДЦК да се извършва на ежедневна база.

Във връзка с присъединяването към ЕС съвместно с МФ започна работата по
разработване и въвеждане на нова система за провеждане на аукциони за ДЦК
(АДЦК), нова система за обслужване продажбите на гише в БНБ на ДЦК от целеви
емисии, предназначени за физически лица, модернизация на действащата ЕСРОТ и из-
готвяне на насоки за разработване и внедряване на нова система „Депозитар и ре-
гистър на ДЦК“.
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Европейска интеграция и
международни отношенияIX.

Приоритети на БНБ в процеса на преговори за членство в Европейския съюз са:
подготовката на централната банка за членство в Европейската система на цент-
ралните банки и евросистемата; изграждане на съобразена с европейските изисква-
ния правна рамка в областта на банковата дейност; либерализация на движението
на капитали; изграждане на институционален капацитет за прилагане на норматив-
ните изисквания и възприемане на практиката на централните банки на страните
от Европейския съюз (ЕС). На 15 юни 2004 г. в Люксембург беше проведено единадесе-
тото, последно заседание на двустранната Междуправителствена конференция, на
което беше потвърдено закриването на всички 31 глави от предстоящия Договор за
членство в ЕС. Представители на БНБ участваха в преговорите по затворените
през предходните години глави „Свободно предоставяне на услуги“, „Свободно дви-
жение на капитали“, „Икономически и валутен съюз“, „Статистика“ и „Защита на
потребителите и тяхното здраве“.

През първата половина на 2004 г. най-важната задача, свързана с хармонизира-
не на законодателството с acquis communautaire на ЕС, беше изготвянето на предло-
жения за промени в правната рамка за функциониране на БНБ и в областта на плаща-
нията. Беше изготвен проектозакон за изменение и допълнение на Закона за Българс-
ката народна банка в съответствие с ангажиментите, поети в преговорите по гла-
ва 11 „Икономически и валутен съюз“. Министерският съвет прие решение за одобре-
ние на проектозакона, водещата Комисия по бюджет и финанси към Народното съб-
рание изготви положителен доклад, предстои внасяне на проекта за обсъждане в
пленарна зала. Чрез измененията правният режим на централната банка ще бъде хар-
монизиран с ЕС acquis при запазване на принципите и действащите условия на парич-
ния съвет. Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Устава на
ЕСЦБ и ЕЦБ предложенията за промени в Закона за БНБ дават допълнителни гаран-
ции за институционалната, персоналната, финансовата и функционалната независи-
мост на централната банка.

В областта на плащанията беше изготвен проект на Закон за паричните прево-
ди, електронните платежни инструменти и платежните системи. Постигнато е
пълно съответствие с разпоредбите на Директива 97/5/ЕО за презграничните кре-
дитни преводи, на Директива 98/26/ЕО за окончателността на сетълмента на пла-
тежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Препоръка 97/
489/ЕО относно сделките с електронни платежни инструменти и в частност отно-
шенията между издател и държател. В шеста глава на проектозакона е предвидена
възможност за извънсъдебно разрешаване на споровете. Законопроектът е одобрен
от работна група 4 „Свободно движение на капитали“ и е внесен за разглеждане от
Народното събрание.

На 4 юни 2004 г. БНБ организира семинар на тема „Предизвикателства за БНБ
по пътя към ЕСЦБ и евросистемата“. На семинара взеха участие лектори от Френс-
ката, Холандската и Полската централна банка, които представиха институционал-
ната организация на евросистемата, ролята на националните централни банки, как-
то и наложилите се изменения във връзка с приемането на новите държави членки в
ЕС и предизвикателствата пред централните банки, свързани с членството им в
ЕСЦБ.

Експерти от БНБ взеха участие в редовните заседания на Подкомитет 4 „Ико-
номически и валутни въпроси, движение на капитали и статистика“ и в заседанието
на Подкомитет 2 „Вътрешен пазар“, които се проведоха през май в Брюксел.

През първото полугодие в рамките на Договора за сътрудничество между БНБ,
Френската и Холандската централна банка бяха осъществени 29 дейности, насочени
към подготовката на БНБ за членство в Европейската система на централните бан-
ки. Акцентът на извършената в рамките на договора работа бе поставен върху при-
веждане на операциите на БНБ в съответствие с изискванията на ЕЦБ и ЕСЦБ и по-
вишаване квалификацията на служителите на БНБ. Продължи работата, свързана с

Европейска
интеграция

Договор за
сътрудничес-

тво между
БНБ, Френска-

та и Холанд-
ската цент-
рална банка
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прилагане изискванията на ЕЦБ/ЕСЦБ в областта на статистиката, управлението
на риска, касовите операции и вътрешния одит. В рамките на компонент „Въпроси на
ИВС“ бе сформирана стратегическа група от високопоставени служители от стра-
на на Френската и Холандската централна банка, които консултираха ръководство-
то на БНБ при изготвянето на Стратегия относно средносрочните цели, задачи и
необходимите действия за тяхното успешно изпълнение с оглед предстоящото
членство в ЕСЦБ.

Един от основните приоритети при изпълнението на договора бе по-нататъш-
ното повишаване професионалните умения на служителите на БНБ чрез провеждане
на специализирано обучение и работни посещения в централните банки на туининг
партньорите. Проведените семинари дадоха възможност на експертите от БНБ да
задълбочат познанията си, свързани с практическите аспекти при прилагането на
директивите на ЕС, както и изискванията на ЕЦБ/ЕСЦБ в областта на банковия над-
зор, платежните системи, счетоводството, статистиката на платежния баланс и
информационните технологии.

Логично продължение на тясното сътрудничество между БНБ, Френската и Хо-
ландската централна банка бяха подписаните през юни 2004 г. две споразумения: за
сътрудничество – между БНБ и Френската централна банка и между БНБ и Холандс-
ката централна банка. Дейностите, които ще бъдат осъществени по силата на
двустранните споразумения, ще гарантират устойчивост на резултатите, пос-
тигнати в рамките на настоящия Договор за сътрудничество. Основните области
за сътрудничество в рамките на подписаните споразумения ще бъдат банков над-
зор, счетоводство, управление на валутните резерви, статистика, касови опера-
ции, както и подготовка за участие на БНБ в паричните операции, провеждани в рам-
ките на ЕСЦБ.

Международен валутен фонд. През март успешно приключи изпълнението на
Двегодишното стабилизационно споразумение от 2002 г. По него страната получи
общо девет транша на обща стойност 240 млн. СПТ. През първата половина на
2004 г. бяха получени последните два транша от споразумението в размер на 52 млн.
СПТ. За същия период плащанията към МВФ бяха 48.7 млн. СПТ, от които 39.8 млн.
СПТ погашения на главници и 8.9 млн. СПТ плащания по лихви. Към 30 юни 2004 г. задъл-
женията към МВФ на България възлизат на 811.3 млн. СПТ.

През март МВФ и БНБ започнаха съвместна работа по оценка на системите на
счетоводство, финансова отчетност и вътрешен контрол в централната банка. Бе-
ше извършен преглед на административния капацитет на банката в тази област и
бяха анализирани системите за управление на валутния резерв и ликвидността. Цел-
та на оценката беше да се направи заключение за адекватността на управлението
на ресурсите на централната банка, включително и тези, предоставени от МВФ.

През март БНБ беше поканена да участва в проекта на МВФ за създаване на ръ-
ководство от показатели за финансова стабилност. В този проект са включени око-
ло шестдесет държави, като целта му е създаването на институционален капаци-
тет за събиране и съставяне на статистическа информация за оценка на финансо-
вата стабилност и рискове по страни, а също засилване прозрачността на междуна-
родната финансова система и на пазарната дисциплина.

През февруари БНБ съвместно с МФ предостави на МВФ информация за изгот-
вянето на „Годишния доклад за валутните споразумения и валутните ограничения“.

Международна банка за възстановяване и развитие. През отчетния период
продължи изпълнението на стратегията за България, приета от Съвета на директо-
рите на МБВР за периода 2002–2004 г. През юни 2004 г. Бордът на директорите на
банката одобри заема PAL II в размер на 150 млн. щ. д. (123.7 млн. евро). Цел на заема е
продължаване на реформите в подкрепа на икономическия растеж, подобряване уп-
равлението на публичния сектор и създаването на нови работни места. За периода
1991 – юни 2004 г. МБВР е ангажирала 1971 млн. щ. д. за 34 проекта.

Европейска банка за възстановяване и развитие. Продължи изпълнението на
приетата от Съвета на директорите на ЕБВР в края на 2003 г. Стратегия за Бълга-
рия за периода 2003–2005 г. В изпълнение на основните цели, залегнали в стратегия-
та, през първото полугодие на т. г. ЕБВР е предоставила две кредитни линии в подк-
репа на развитието на малкия и средния бизнес в България – на Прокредитбанк –
10 млн. евро, и на Хебросбанк – 6 млн. евро. През януари банката одобри нова схема за
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финансиране с цел повишаване ефективността от използването на енергийните из-
точници, като проектът ще бъде въведен като пилотен първо в България, и ако е ус-
пешен, и в другите държави от региона. ЕБВР ще инвестира до 50 млн. евро, като в
схемата ще участват три български банки – посредници при отпускането на средс-
твата – ОББ (15 млн. евро), Българска пощенска банка (5 млн. евро) и Юнионбанк
(3 млн. евро), както и 10 млн. евро ще бъдат предоставени под формата на безвъзмез-
дна помощ за управлявания от банката Международен фонд за подпомагане преуст-
ройството на АЕЦ Козлодуй.

През април 2004 г. ЕБВР проведе редовната си годишна среща, в която взеха
участие министърът на финансите, в качеството на гуверньор за България в ЕБВР,
и управителят на БНБ. По време на годишната среща беше гласувано единодушно ре-
шение за преизбирането на Жан Лемиер за президент на банката с нов четиригоди-
шен мандат. Бордът на управителите на ЕБВР одобри също годишния отчет и фи-
нансовите доклади на одиторите. В рамките на годишната среща бяха проведени
дискусии между страните членки за предизвикателствата, трудностите, пробле-
мите и очакванията за бъдещото развитие на дейността на банката, особено в
страните – кандидатки за ЕС, както и засилването на подкрепата за страните в на-
чален етап на преход.

Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР). В изпълнение на утвърде-
ната от Борда на директорите на банката стратегия за България за периода 2002–
2004 г. продължи изпълнението на програмата за търговско финансиране, като през
май 2004 г. банката отпусна кредитна линия за Насърчителна банка АД в размер на
5 млн. евро за реекспортно финансиране на българските компании, одобри увеличение
с 5 млн. евро на размера на отпуснатата през 2003 г. кредитна линия за Прокредит-
банк (по този начин общият размер възлиза на 11 млн. евро), както и увеличение с до
5 млн. евро на размера на кредитната линия за Юнионбанк АД.

През юни 2004 г. беше проведена годишната среща на Борда на директорите на
ЧБТР. В рамките на годишната среща Бордът на директорите одобри годишния от-
чет и финансовите доклади на одиторите за 2003 г., беше обсъден и приет бизнес
план за развитие на ЧБТР за периода 2004–2006 г. Едно от важните решения, приети
по време на годишната среща на ЧБТР, е намаляването  с 50% на дяловото участие в
банката на Армения, Молдова и Грузия.

Банка за международни разплащания (BIS), Базел. Във връзка с приетото през
март 2003 г. Решение на Борда на управителите на Банката за международни разпла-
щания (BIS) г. за деноминиране на уставния капитал на банката от златни франкове
в СПТ, считано от 1 април 2003 г., Българската народна банка извърши преоценка на
дяловото си участие в BIS. Дяловото участие на БНБ в капитала на BIS възлиза на
8000 акции на обща стойност 40 млн. СПТ.

В края на юни се проведе годишната среща на Борда на управителите на BIS.
Приети бяха годишният отчет и финансовите доклади на одиторите, избран беше
одитор на банката за следващата финансова година, както и бе решено разпределе-
нието на печалбата на институцията. Съгласно приетите решения BIS ще изплати
на акционерите си 104 млн. СПТ под формата на дивидент (по 225 СПТ на акция).
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Статистическа дейностX.
БНБ подготвя и своевременно разпространява в страната и чужбина седмична

и месечна информация по парична и лихвена статистика. На ЕЦБ се предоставя ин-
формация за паричните агрегати и техните източници и лихвената статистика, на
МВФ съответно за аналитичните отчетности на БНБ и ТБ, международния резерв и
лихвената статистика. Българската народна банка подготвя и разпространява в
страната и чужбина своевременно информация за платежния баланс, външния дълг,
преките чуждестранни инвестиции, международната инвестиционна позиция, вноса
и износа и международните резерви. Спазват се и всички срокове по SDDS31 за разп-
ространение на паричната и лихвената статистическа информация.

В началото на 2004 г. беше въведена в експлоатация нова система за компилира-
не на паричната статистика, което бе предпоставка за пълно прилагане стандарти-
те на ЕЦБ в съответната област. От февруари БНБ изцяло възприе дефиницията на
ЕЦБ за паричните агрегати и разви всички показатели в паричната статистика,
следвайки стандартите на ЕЦБ, като ревизия беше направена на целия динамичен
ред. Напълно са въведени стандартите на ЕЦБ по отношение на матуритетно, ва-
лутно и инструментално развитие на показателите. Същевременно напълно се пок-
риват и изискванията на ЕSA’95 (Европейска система за съставяне на националните
сметки) за секторна класификация на институционалните единици.

През първата половина на текущата година бе разработен проект на методо-
логия на статистика на потоците, представен за съгласуване на междубанковата
консултативна група в началото на август. Предвижда се през първата половина на
2005 г. БНБ да започне компилиране на статистика на потоците. Продължава рабо-
тата по изготвяне на нова методология по лихвена статистика, като се очаква в на-
чалото на 2005 г. да бъде изготвен проект на методология в съответствие с изиск-
ванията на Регулация 18 на ЕЦБ.

Във връзка с подготовката за внедряване статистиката на потоците и разви-
тието на лихвената статистика експерти от БНБ посетиха Френската централна
банка в рамките на Договора за сътрудничество, за да се запознаят с използваните
там процедури и практики за компилиране и обработка на данните за целите на лих-
вената статистика и статистиката на потоците, третиране на фондовете на па-
ричния пазар по отношение статистиката на потоците, начина за получаване на
данните от отчетните единици, статистически изглаждания и докладване на ЕЦБ.
В рамките на компонент „Парична и банкова статистика“ експерти на БНБ посетиха
и Европейската централна банка, където имаха възможност да обсъдят важните те-
ми, свързани с текущата работа по сезонните изглаждания, статистиката на по-
тоците и отражението на международните счетоводни стандарти върху парична-
та статистика.

Съгласно чл. 42 от Закона за БНБ банката съставя платежния баланс на стра-
ната. През отчетния период продължи съвместната работа с Френската централна
банка за създаване на нова система за събиране и обработка на информацията от
търговските банки за статистиката на платежния баланс, въвеждането на която е
едно от необходимите условия за изпълнение изискванията на ЕЦБ и ЕВРОСТАТ по
отношение структурата и срочността на предоставяната информация.

През отчетния период бяха въведени нови начини за контрол върху получавана-
та информация в БНБ и бяха извършени проверки на място в две търговски банки. Бя-
ха приети статистически декларации за 1114 нови финансови кредити между мест-
ни и чуждестранни лица и за извършени преки инвестиции.

Продължи тясното сътрудничество по статистиката на платежния баланс с
ЕВРОСТАТ и с ЕЦБ, осъществявано посредством изпращането на данни на двете ин-
ституции и участие в работни срещи. Разработена бе частта за България на ново-
то издание на ЕЦБ за методологиите, прилагани от страните членки и от страните
кандидатки по отношение на статистиката на платежния баланс и на международ-
ната инвестиционна позиция.
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31 България беше включена през 2003 г. в Специалния стандарт за разпространение на данни (Special Data Dis-
semination Standard – SDDS).



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. 
О

т
ч
е

т
 •

 я
н
у
а
р

и
 –

 ю
н
и
 2

0
0
4

54

Изследователската дейност има за задача да изготвя анализи на процесите и
тенденциите в развитието на българската икономика, да оценява влиянието върху
тях на външната среда и на мерките на икономическата политика, да разработва
краткосрочни и средносрочни прогнози на основните макроикономически показатели.
Във фокуса на изследователската дейност са: икономическият растеж и факторите
на растежа, динамиката на инфлационните процеси, развитието на паричните и кре-
дитните агрегати, конкурентоспособността на българската икономика, устойчи-
востта на външната позиция на страната, предизвикателствата пред българската
икономика, свързани с членството в ЕС.

Приоритет в изследователската дейност на БНБ през първата половина на го-
дината представляваше разработването на нов макроикономически модел като
етап в усъвършенстването на методите и инструментите за анализ и прогнозира-
не. Използването на модела подобрява качеството на прогнозите на БНБ, които тя
предоставя на правителството и на международните институции в процеса на диа-
лог с тях. През пролетта на 2004 г. представител на БНБ участва в дискусиите при
представянето на прогнозата на Европейската комисия за развитието на световна-
та икономика, като изложи основните допускания и резултати от прогнозата на
БНБ за развитието на българската икономика за периода 2004–2007 г.

През май БНБ започна публикуването на ново периодично издание Икономически
преглед, което ще излиза четири пъти годишно – през февруари, май, август и ноем-
ври. Публикацията има за цел да представя информация и анализ на динамиката на
външната среда, на паричните и кредитните агрегати у нас, връзката им с развити-
ето на реалната икономика и влиянието им върху ценовата стабилност, както и
очакванията на централната банка за тенденциите на развитие в краткосрочна
перспектива, разработени на базата на новия макроикономически модел за прогнози-
ране.

На 17–18 май 2004 г. БНБ проведе Втората годишна конференция на централни-
те банки на балканските държави на тема „Производителност, инвестиции и
растеж“, която беше посветена на 125-годишнината от основаването на Българска-
та народна банка. За почетни лектори на конференцията бяха поканени професор
Дейл Йоргенсон (Харвардски университет) и професор Алфредо Канавезе (Универси-
тет Торкуато ди Тейя, Университета на Буенос Айрес). Официални гости бяха пред-
ставители на всички централни банки от балканския регион (Гърция, Турция, Румъния,
Македония, Сърбия и Черна гора, Хърватска, Босна и Херцеговина, Албания). В диску-
сиите на конференцията взеха участие представители на Европейската централна
банка, Банката за международни разплащания (Базел), МВФ, Световната банка, Евро-
пейската банка за възстановяване и развитие, български правителствени и неправи-
телствени организации.

През първата половина на годината бяха представени редица изследвания, на-
сочени към анализ на функционирането на паричния съвет у нас и процесите в реал-
ната икономика. В едно от тях се прави сравнение на паричния съвет със системата
на независима централна банка и се стига до заключението, че лихвените равнища
при паричния съвет у нас са по-ниски, отколкото биха били при условията на незави-
сима централна банка, следваща самостоятелна парична политика. В друго изслед-
ване се представя сравнение между паричен съвет и златен стандарт.32

Анализът на динамиката на лихвените проценти е важна тема във фокуса на из-
следователската дейност на БНБ, тясно свързана с функционирането на паричния
съвет. В изследване на лихвените спредове на търговските банки в България се из-
ползва панелен модел за идентифициране на основните фактори за динамиката на
лихвените спредове в българската банкова система. Разгледано е влиянието на раз-
лични макро- и микроикономически променливи, сред които състоянието на икономи-

Изследователска дейностXI.

32Дискусионните материали са публикувани на интернет страницата на БНБ.
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33Вж. Икономически преглед, периодична публикация на БНБ.
34Програмата за гост-изследователи за втората половина на 2004 г. е представена на интернет страницата

на БНБ в меню „Изследвания“.
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ческата активност, темпът на инфлация, пазарната структура в банковия сектор и
редица показатели, характеризиращи състоянието на отделните банки. Предмет на
друго изследване е поведението на лихвения процент на междубанковия паричен па-
зар, което се моделира като ARCH процес с включване на резервите на търговските
банки и плащанията към бюджета като обясняващи променливи в уравнението за
средната. Оценяват се различни спецификации на модела при различни хипотези за
разпределенията на грешката и вида на  ARCH процеса (вкл. със смяна на режима) и
измежду тях са представени тези, които най-адекватно описват наличните данни.

В изследване на базисната инфлация в България – друга възлова тема, обект на
редовен анализ в БНБ – се прави оценка на различни методи за дефиниране на поняти-
ето, като се избира този метод, чрез който най-добре се проследява инфлационният
тренд. Според заключението на изследването това е индикатор на инфлацията, кой-
то изключва цените на енергийните продукти и необработените хранителни стоки,
като плодове, зеленчуци, месо и риба.

Динамиката на конкурентоспособността на българската икономика в условия-
та на фиксиран валутен курс е обект на особено внимание и също се следи регуляр-
но33. През първата половина на годината беше изготвено изследване за връзката
между режима на валутен курс и производителността на труда в страната. В
изследването се заключава, че механизмът на Баласа – Самуелсон, който обяснява
покачването на реалния валутен курс с нарастването на производителността на
труда в търгуемия сектор, в България действа в обратна посока, т. е. поскъпването
на реалния валутен курс създава стимули за подобряване на управлението на фирми-
те и по-ефективно използване на ресурсите, в резултат на което се повишават про-
изводителността и конкурентоспособността. В друго изследване, което анализира
връзката между реалния валутен курс и процеса на изравняване на доходите в стра-
ните – кандидатки за членство в ЕС, се прави заключението, че оценката за поскъп-
ване на реалния валутен курс при режим на фиксиран валутен курс преувеличава
евентуалния негативен ефект върху конкурентоспособността. Екстраполацията на
тенденции и взаимовръзки, специфични за периода на преход, може да доведе до
грешни решения в икономическата политика и по тази причина е необходимо да се
анализира набор от показатели, които по-точно характеризират състоянието на
икономиката и нейната конкурентоспособност.

Фискалната политика – важен компонент на икономическата политика у нас, съ-
що е обект на изследователската дейност на БНБ. Изследване на ефективното да-
нъчно облагане на труда, капитала и потреблението за периода след 1998 г. в Бъл-
гария показва, че структурата на облагане в България е различна от тази в страни-
те от ЕС, като най-силно се облага доходът от труд, следван от потреблението и
капитала.

С цел разширяване проблематиката на изследователската дейност на БНБ и
задълбочаване на анализите беше открита програма за гост-изследователи, по коя-
то през първата половина на годината работиха двама експерти по предварително
одобрени теми и план.34
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Информационна инфраструктураXII.
През 2004 г. продължи процесът на обновяване и развитие на информационната

и технологичната инфраструктура на БНБ, обхващаща компютърни работни места,
сървъри и локална мрежа, средства за телекомуникация, базови и специализирани
програмни продукти.

През първата половина на годината започна изпълнението на няколко важни
проекта, като „Политика и процедури за сигурност на информационните системи в
БНБ“, новата система за провеждане на аукциони на ДЦК, по която са проведени ос-
новни тестове с участието на първичните дилъри на ДЦК. Беше разработена но-
вата модернизирана версия на информационната система на Централния кредитен
регистър в БНБ. Новата система е в съответствие с измененията на Наредба № 22
на БНБ, осигурява актуализация на данните в регистъра в реално време и он-лайн
справки за кредитната задлъжнялост от страна на търговските банки.

Продължава развитието на информационните системи, осигуряващи обслужва-
нето на управлението на активите на БНБ, в реална експлоатация е информационна-
та система за статистика в частта „Парична статистика“.
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Управление на човешките ресурсиXIII.

Управлението на човешките ресурси в БНБ е насочено към усъвършенстване на
организационно-управленската структура на банката за ефективно изпълнение на
основите є функции, определени в закона. То включва подбор на персонала, чрез
който да се постигне подобряване на квалификационната, професионалната и въз-
растовата структура; организация на заплащането и свързването му с резултати-
те от изпълняваната работа; политика на повишаване на професионалните знания
чрез участие в различни форми на обучение.

През периода продължи и партньорството с Холандската и Френската цен-
трална банка с цел постепенно въвеждане на европейските стандарти в управлени-
ето на човешките ресурси чрез  оптимизиране на процедурите и други регулатори в
управлението на персонала. В резултат от съвместната работа бяха одобрени Вре-

менни правила за атестиране на служителите, с което индивидуалната основна запла-
та на служителите се определи в съответствие с общия бал от атестирането.

Структура на персонала по категории
(средносписъчен брой)
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Политиката на подбор на персонала води до подобряване на възрастовата
структура, която през първото полугодие е, както следва:



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. 
О

т
ч
е

т
 •

 я
н
у
а
р

и
 –

 ю
н
и
 2

0
0
4

58

Възрастова структура на персонала

Квалификационно-образователната структура на персонала през първото
полугодие, изразена чрез образователното ниво на служителите, е, както следва:

Квалификационно-образователна структура на персонала

Приоритет в политиката на управление на човешките ресурси в БНБ е непре-
къснатото поддържане и повишаване на квалификацията, като през първата поло-
вина на 2004 г. обучението на служителите е в областите: макроикономика, парична
политика, управление на активите и риска, банков надзор, парична и банкова статис-
тика, счетоводство, банково и финансово право, управление на човешките ресурси,
вътрешен одит. Бяха отделени значителни средства за повишаване и поддържане на
чуждоезиковата подготовка на служителите. За отчетния период 263 служители са
повишили квалификацията си, от които 200 служители в страната, а 63 служители в
чужбина.
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Вътрешен одит и контролXIV.
Вътрешният контрол върху финансовата дейност на Българската народна

банка се осъществява от главен ревизор, избран от Управителния съвет на банката
след одобрение от председателя на Сметната палата.

Главният ревизор и вътрешният одит на Българската народна банка в съот-
ветствие с отговорностите и правомощията си оценяват ефективността и ефи-
касното функциониране на системите за контрол и управление на риска.

През първата половина на 2004 г. главният ревизор извършваше своята дей-
ност с екип от 9 вътрешни одитори, анализатор и координатор. Дейността се осъ-
ществяваше в съответствие с петгодишна стратегия за одит, като в края на
предходната година стратегията беше актуализирана в зависимост от настъпили-
те изменения в състоянието на контролните системи и контролната среда. Провер-
ките се планираха и извършваха съобразно оценката на риска за одитираните обек-
ти. Главният ревизор докладваше пряко на Управителния съвет резултатите от из-
вършените проверки и управлението на значимите рискове.

През първите шест месеца бяха извършени шест планирани одита и един извън-
реден. В резултат от извършените одити и проверки се установи, че контролните
системи функционират адекватно и констатираните слабости не оказват същест-
вено влияние върху цялостната дейност. При извършените одити и проверки бяха
направени 94 констатации и 104 препоръки към одитираните структурни звена.

Основните препоръки бяха насочени към създаването на ясни процедури за фун-
кциониране на вътрешноконтролните системи, както и за изработване и актуализи-
ране на вътрешните правила за работа. Целта бе да се ограничат рисковете и да се
създаде увереност у ръководството на банката, че дейността се извършва в съот-
ветствие с нормативните изисквания и утвърдените политика и процедури.

През януари – юни 2004 г. главният ревизор и вътрешните одитори съвместно
с експерти от Френската и Холандската централна банка работиха по проекта за
хармонизиране и прилагане на най-добрите професионални практики и стандарти за
вътрешен контрол и вътрешен одит. В резултат беше разработен Наръчник за про-
цедурите за вътрешен одит на Българската народна банка и изготвен проект на На-
редба за вътрешен контрол на БНБ. Проведе се обучение на служителите и бяха въ-
ведени в работа специализирани одиторски програми за организация на одитния про-
цес „TeamMate Audit Management System“ и специализирани средства за извличане и
анализ на данни – „Audit Command Language/Access Command Language“ (ACL) .

Служителите във Вътрешен одит на БНБ се обучаваха в различни квалификаци-
онни програми. През шестте месеца на 2004 г. по квалификационната програма на
Асоциацията за одит и контрол на информационни системи (ISACA) един вътрешен
одитор на информационни системи положи успешно изпит и получи сертификат
(CISA), с което екипът разполага с двама сертифицирани одитори на информационни
технологии.
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Изпълнение на бюджета на БНБXV.

Разходи за
издръжка

на БНБ

Инвестиционна
програма

Разходите за издръжка на Българската народна банка през разглеждания
период са 23 148 хил. лв., което е 80.1% спрямо полугодишния разчет и 41% от годиш-
ния бюджет.

За отчетния период са извършени разходи, свързани с издръжката на парич-
ното обращение в размер на 6635 хил. лв., или 71.5% от разчета за шестмесечието и
35.8% от годишния бюджет. Отпечатани са банкноти на стойност 4424 хил. лв. От-
сечени са разменни и възпоменателни монети на обща стойност 1784 хил. лв., от кои-
то възпоменателни за 881 хил. лв. Направени са разходи за консумативи, свързани с
обработката на банкнотите и монетите, за резервни части за банкното-монетобро-
ячни машини, за унищожаване на банкноти, за заплащане на хонорари за изготвяне на
графични и пластични проекти за възпоменателни монети, както и за плащане на на-
ем на помещения в „Печатницата на БНБ“ във връзка с емисионната дейност.

Разходите за материали през отчетния период са в размер на 329 хил. лв., кое-
то е 79.1% от шестмесечния разчет и 39.4% от годишния бюджет. По-съществени
разходи в тази група са разходите за канцеларски материали в размер на 130 хил. лв.,
за горива и резервни части за транспорта за 87 хил. лв., за материални запаси на
стойност 61 хил. лв. и др.

Разходите за външни услуги са в размер на 4297 хил. лв., или 76.3% от шестме-
сечния разчет и 41.2% от годишния бюджет. По-съществени са разходите за систе-
мите Blоomberg, Reuters, SWIFT, интернет и други в размер на 530 хил. лв., за поддър-
жане на техника – 225 хил. лв., за пощенски, телефонни и телексни услуги са заплате-
ни 267 хил. лв., за данък сгради и битови отпадъци са преведени 667 хил. лв., разходи
по договор с МВР за охрана на банката в размер на 956 хил. лв. Платените абонамен-
тни такси за обслужване от „Банксервиз“ АД са 233 хил. лв., изразходвана е елект-
роенергия за 161 хил. лв.

Разходите за амортизации са 3289 хил. лв., което е 67.7% от шестмесечния раз-
чет и 33.9% от годишния бюджет.

Разходите за заплати и социално осигуряване са 6907 хил. лв., което представ-
лява 98.3% от шестмесечния разчет и 49.1% от годишния.

Разходите за социална дейност възлизат на 1043 хил. лв., от които за издръжка
на почивните бази на БНБ са изразходвани 64 хил. лв.

Другите административни разходи за полугодието са в размер на 648 хил. лв.,
което представлява 120.2% от шестмесечния разчет и 60% от годишния бюджет.
По този показател са отчетени разходи за служебни командировки в страната –
22 хил. лв., и в чужбина – 317 хил. лв. Изплатени са такси за обучение на служителите
от БНБ и регионалните каси в размер на 82 хил. лв., извършени са разходи по охрана
на труда. Отчетени са средства за представителни и протоколни разходи на бан-
ката.

За отчетния период инвестиционните разходи са 1154 хил. лв., което е 8.2% от
годишния бюджет. Инвестиционните разходи са преди всичко за електронизация на
БНБ в размер на 244 хил. лв. Разходите за софтуер са 198 хил. лв., които включват
разходи за разработване и внедряване на информационна система „Парична статис-
тика на БНБ“. Извършен е разход за модернизиране на системата „Централен креди-
тен регистър в БНБ“, за разработване на система „Аукциони за ДЦК“.

Изразходвани са средства за доставка на два автомобила за БНБ, направени са
разходи за канцеларско оборудване и офис мебели за 138 хил. лв.
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Изпълнение на бюджета на БНБ за първото шестмесечие на 2003 г. и 2004 г.
(хил. лв.)

Показатели 30.VI.2003 г. 30.VI.2004 г.

Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА 17 699 23 148

1. Разходи, свързани с издръжка на паричното обращение 4 174 6 635

2. Разходи за материали, услуги и амортизации 6 953 7 915

3. Разходи за заплати и социално осигуряване 5 168 6 907

4. Разходи за социална дейност 1 056 1 043

5. Други административни разходи 348 648

Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 3 477 1 154

1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация 492 375

2. Разходи за машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение 0 0

3. Разходи за придобиване на технически средства за безопасността на БНБ 17 104

4. Разходи за придобиване на специални автомобили 0 293

5. Разходи за електронизация на БНБ 1 732 244

6. Офис мебели и канцеларско оборудване 136 138
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Консолидиран междинен финансов отчет
на БНБ към 30 юни 2004 г. (неодитиран)XVI.
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Консолидиран отчет за паричния поток към 30 юни 2004 г. ________ 67

Консолидиран отчет за изменение на капитала към 30 юни 2004 г. _ 68

Приложения към консолидирания финансов отчет _________________ 69
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Законът за Българската народна банка изисква Управителният съвет на
Българската народна банка да изготвя финансови отчети, представящи фи-

нансовото състояние на банката и печалбите и загубите за периода.
Финансовите отчети, изготвени от Българската народна банка, се осно-

вават на счетоводните принципи, одобрени от Управителния съвет, които са

в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност.
Междинните финансови отчети към 30 юни 2004 г. са неодитирани.
Управителният съвет на Българската народна банка носи отговорност

за воденето на точни регистри, които да отразяват достоверно и по всяко
време финансовото състояние на банката. Той носи обща отговорност за
предприемането на мерки за опазване активите на БНБ, за предотвратяване-

то или разкриването на злоупотреби или други нередности.

Иван Искров
Управител на БНБ

Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка
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Консолидиран отчет за приходите и разходите
към 30 юни 2004 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения 30.VI.2004 г.  30.VI.2003 г.

Приходи от лихви и аналогични приходи 6 131 573 142 732

Разходи за лихви и аналогични разходи 6 (32 680) (31 033)

Нетни приходи от лихви 98 893 111 699

Приходи от такси и комисиони 2 677 1 606

Разходи за такси и комисиони (1 584) (1 323)

Нетни приходи от такси и комисиони 1 093 283

Други финансови приходи/(разходи) 7 2 150 23 028

Други приходи от дейността 8 10 291 7 029

Общо приходи от дейността 112 427 142 039

Административни разходи 9 (29 539) (24 024)

Нетни приходи от дейността 82 888 118 015

Разпределение във/от специален резерв (29 915) 3 936

Нетни приходи след разпределение
към специален резерв 112 803 121 951

Отчетът за приходите и разходите трябва да се разглежда заедно с приложенията към
него, които са неразделна част от консолидирания финансов отчет и са представени на
страници 69–85.
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Консолидиран баланс на Българската народна банка
към 30 юни 2004 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения 30.VI.2004 г.  31.XII.2003 г.

АКТИВИ

Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 10 3 039 183 1 441 176

Злато, инструменти в злато и други
благородни метали 11 816 783 832 677

Инвестиции в ценни книжа 12 8 196 663 8 235 917

Капиталови инвестиции и квота в МВФ 14 1 535 157 1 498 003

Вземания от правителството на Република България 13 1 914 107 1 838 945

Дълготрайни материални и нематериални  активи 15 172 824 176 786

Други активи 16 37 573 34 759

Общо активи 15 712 290 14 058 263

ПАСИВИ

Банкноти и монети в обращение 21 4 284 915 4 264 222

Задължения към банки и други финансови институции 17 951 542 1 002 134

Задължения към държавни институции и
други задължения 18 5 522 078 3 861 049

Задължения към МВФ по квотата за участие 19 1 433 109 1 398 002

Кредити от общите фондове на МВФ 20 1 914 107 1 838 945

Начисления и други пасиви 22 9 381 9 070

Общо пасиви 14 115 132 12 373 422

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Капитал 23 20 000 20 000

Резерви 23 1 577 158 1 664 841

Общо капитал и резерви 1 597 158 1 684 841

Общо пасиви, капитал и резерви 15 712 290 14 058 263

Управителният съвет прие консолидирания финансов отчет, представен на страници
65–85, на 7 октомври 2004 г.

Иван Искров
Управител на БНБ
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Консолидиран отчет за паричния поток
към 30 юни 2004 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения 30.VI.2004 г.  30.VI.2003 г.

Нетен паричен поток от основна дейност

Нетен приход от основна дейност 82 888 118 015

Коригиран с:

Амортизации 9, 15 6 333 5 847

(Печалба) от продажбата на дълготрайни
материални и нематериални активи 332 111

Печалби от пазарна преоценка  на оборотния капитал 63 904 56 821

Нетен паричен поток от основна дейност преди
промени в краткосрочни активи и пасиви 153 457 180 794

Промени в краткосрочни активи

Намаление на злато и благородни метали 251 6 135

(Увеличение) на ценни книжа 22 529 (319 201)

(Увеличение)/намаление на вземания
от правителството (27 087) (46 810)

Намаление на други активи (3 323) (2 269)

Промени в краткосрочни пасиви

Увеличение на задължения към банки и
други финансови институции (64 057) (109 051)

Увеличение на депозити и разплащателни сметки
на правителството и други държавни институции 1 640 995 728 804

Увеличение/(намаление) на задълженията към МВФ 26 971 8 139

Увеличение на банкноти и монети в обращение 20 693 (10 251)

Увеличение на начисления и други пасиви 342 (1 180)

Нетни парични потоци от оперативна дейност 1 770 771 435 111

Парични потоци от инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни материални и
нематериални активи (2 422) (4 420)

Постъпления от продажба на ДМА 15 117

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (2 407) (4 303)

Парични потоци от финансова дейност

Плащания към правителството (170 867) (132 562)

Нетни парични потоци от финансова дейност (170 867) (132 562)

Нетно (намаление)/увеличение на пари и
парични средства 1 597 497 298 246

Пари и парични средства в началото на периода 1 454 041 1 319 215

Пари и парични средства в края на периода 10, 16 3 051 538 1 617 461

Приложенията, представени на страници 69–85, са неразделна част от консолидирания
финансов отчет.
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20 000 84 642 951 836 11 222   545 918 1 613 618

- 22 189 - - - 22 189

- - 71 443 - - 71 443

- - (4 816) - - (4 816)

- - (154 798) - - (154 798)

- (532) - (84) 495 (121)

- - - - - 0

- - - - 193 867 193 867

- - - - (56 541) (56 541)

20 000 106 299 863 665 11 138 683 739 1 684 841

- - - - - 0

- - (15 643) - - (15 643)

- - 2 452 - - 2 452

- - (16 725) - - (16 725)

- (21) - (158) 476 297

- - - - (170 867) (170 867)

- - - - 112 803 112 803

20 000 106 278 833 749 10 980   626 151 1 597 158

Консолидиран отчет за изменение на капитала
към 30 юни 2004 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Резерв от преоценка на:
Други

Капитал немонетарни монетарни възпоменателни резерви Всичко
активи активи монети

Салдо към 30 юни 2003 г.

Преоценка на капиталови инвестиции

Прехвърляне на нереализирана печалба от преоценка
на злато

Прехвърляне на нетна загуба от разлики във
валутни курсове

Прехвърляне на нетна загуба от преоценка
на ценни книжа

Други прехвърляния

Плащане на вноска в държавния бюджет на
Република България от предходната година

Плащане на вноска в държавния бюджет  на
Република България от текущата година

Печалба за годината след вноска в държавния бюджет
на Република България

Салдо към 31 декември 2003 г.

Преоценка на капиталови инвестиции

Прехвърляне на нереализирана загуба от
преоценка на злато

Прехвърляне на нетна печалба от разлики
във валутни курсове

Прехвърляне на нетна загуба от преоценка
на ценни книжа

Други прехвърляния

Плащане на вноска в държавния бюджет
на Република България от предходната година

Нетни приходи след разпределение към специален резерв

Салдо към 30 юни 2004 г.

Приложенията, представени на страници 69–85, са неразделна част от консолидирания
финансов отчет.
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Приложения към консолидирания финансов отчет

1. Организация и дейност
Българската народна банка (банката) е 100% собственост на българската държава.
Банката е централна банка на Република България. Дейността є се регулира от Закона
за Българската народна банка, в сила от 10 юни 1997 г.
По силата на този закон основните дейности на банката могат да се обобщят, както
следва:
• поддържане стабилността на националната валута;
• изключително право за емитиране на банкноти и монети; и
• регулиране и надзор на дейността на търговските банки.
В съответствие с този закон дейностите на банката могат да се обобщят, както
следва:
• банката не може да предоставя кредити на държавата или на държавни институ-

ции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ) от Меж-
дународния валутен фонд съгласно определени от закона условия;

• банката не може да предоставя кредити на банки освен при възникване на ликвиден
риск, засягащ стабилността на банковата система;

• банката не може да търгува български държавни ценни книжа;
• банката не може да емитира български левове над размера на левовия еквивалент на

брутните международни валутни резерви;
• банката изготвя своите отчети съгласно Международните стандарти за финансо-

ва отчетност;
• при договорени с министъра на финансите условия банката действа като агент по

държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата;
•  банката е официален депозитар на държавни ценни книжа.

2. Приложими стандарти
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти

за финансова отчетност, приети от Комитета по Международни счетоводни стан-
дарти, и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения към него.

3. База за изготвяне
Финансовите отчети са представени в хиляди български левове (хил. лв.). Те са изгот-
вени на база на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, държани за
търгуване, на разположение за продажба и деривативи с изключение на тези, за които
няма надеждно определена справедлива стойност. Другите финансови и нефинансови
активи и пасиви са представени по амортизирана или историческа стойност.
Банката последователно прилага счетоводната си политика от предходната година.

4. База за консолидиране

Дъщерни предприятия

Дъщерни предприятия са тези, които се контролират от банката. Контрол съществу-
ва, когато банката притежава пряка или непряка възможност да управлява финансова-
та и оперативната политика на едно дружество, като по този начин получава печалби
от дейността му. Финансовите отчети на дъщерните дружества се включват в кон-
солидираните финансови отчети от датата на възникване на контрола върху предпри-
ятието до датата на прекратяването му. Всички вземания и задължения, приходи и
разходи, както и вътрешногруповите печалби в резултат от извършени операции меж-
ду дружества от групата се елиминират освен в случаите, в които те са несъщест-
вени.

5. Основни елементи на счетоводната политика

a) Признаване на приходи

Приходите от и разходите за лихви се признават съгласно принципа на начисляването
на база ефективна доходност на актива или съответната променлива доходност. При-
ходите от и разходите за лихви включват амортизация на сконто и премии, както и на
разлики между първоначалната балансова стойност и стойността на падеж на база
ефективен лихвен процент.
Приходите от и разходите за такси и комисиони от финансови услуги на банката се
признават в отчета за приходи и разходи в момента на възникването им.
Другите финансови приходи/разходи включват приходи и разходи от продажби и проме-
ни в справедливата стойност на финансови активи и пасиви, държани за търгуване и
на активи на разположение за продажба.
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б) Финансови инструменти

1) Класификация

За целите на последващата оценка на финансовите инструменти банката ги класифи-
цира в четири категории:
Инструменти за търгуване са тези, които банката държи основно с цел краткосрочна
печалба. Те включват инвестиции, които не са предназначени за определена цел, и ефек-
тивни хеджиращи инструменти и задължения по краткосрочни продажби на финансови
инструменти. Нетни вземания по деривативи за търгуване (положителни промени в
справедливата стойност), както и закупените опции, ако има такива, се отчитат ка-
то активи за търгуване. Всички нетни задължения по деривативи за търгуване (отри-
цателни промени в справедливата стойност), както и издадени опции, ако има такива,
се отчитат като пасиви за търгуване.
Кредити и вземания, възникнали при банката, са тези инструменти, издадени от бан-
ката посредством осигуряване на пари в качеството є на кредитор, различни от акти-
ви, държани с цел краткосрочна печалба.
Финансови активи, държани до падеж, са активи с фиксирана или установима доход-
ност и фиксиран падеж, които банката има намерението и възможността да държи до
падеж.
Финансови активи на разположение за продажба са всички активи, които не могат да
бъдат класифицирани като инструменти за търгуване, издадени финансови активи или
финансови активи на падеж.

2) Първоначално отчитане

Банката признава финансовите активи за търгуване, финансовите активи, държани до
падеж, и финансовите активи на разположение за продажба на датата на уреждане.
Всички промени в справедливата стойност на активите се отчитат от банката от
датата на поемане ангажимента за покупка на актива.
Банката в качеството си на институция, управляваща валутните резерви на България,
има като основна цел поддържането на висока степен на ликвидност на активите и съ-
ответното им качество. В рамките на тези ограничаващи фактори с решаващо значе-
ние се използват възможностите за получаване на максимална възвръщаемост и по та-
зи причина целият портфейл се класифицира като финансови активи на разположение
за продажба по смисъла на Международните стандарти за финансова отчетност.

3) Последващо отчитане

Първоначално финансовите инструменти се отчитат по себестойност, която включ-
ва разходите по осъществяване на сделката.
След първоначалното им признаване всички финансови инструменти за търгуване и фи-
нансови активи на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, с
изключение на тези, за които няма котировки на пазарна цена на активен пазар и чиято
справедлива стойност не може да бъде надеждно определена, се отчитат по себестой-
ност, включваща разходите по осъществяване на сделката минус загуби от обезценка,
ако има такива.
Всички финансови пасиви освен финансовите пасиви за търгуване, кредити и вземания,
възникнали при банката, и финансовите активи, държани до падеж, се оценяват по
амортизирана стойност минус загубите от обезценка. Амортизираната стойност се
изчислява на база метода ефективен лихвен процент. Всички премии или сконто, вклю-
чително първоначалните разходи по осъществяване на сделката, се включват в балан-
совата стойност на съответния инструмент и се амортизират на база ефективния
лихвeн процент на инструмента.

4) Принципи за оценка по справедлива стойност

Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база котиров-
ките по пазарни цени към датата на баланса, без да се включват разходите по осъщес-
твяване на сделката. В случай че такива котировки по пазарни цени не съществуват,
справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база матема-
тически методи или посредством техники за дисконтиране на паричните потоци.
В случаите на използване на дисконтирани парични потоци прогнозните бъдещи парич-
ни потоци се определят на база най-точната преценка на ръководството, а като дис-
контов фактор се прилага пазарният процент към датата на баланса, приложим за ин-
вестиция със сходни условия и характеристики. При използване на математически ме-
тоди за определяне на цената данните са базирани на пазарни измерители, актуални
към датата на баланса.
Справедливата стойност на деривативите, които не са търгуеми на пазара, се опре-
деля като сума, която банката би получила или платила за прекратяване на договора
към датата на баланса предвид съществуващите пазарни условия и платежоспособ-
ност на нейните контрагенти.
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5) Печалби и загуби при последваща оценка

Всички печалби и загуби, възникнали в резултат от промени в справедливата стойност
на финансови инструменти за търгуване и финансови инструменти на разположение за
продажба, се признават в отчета за приходите и разходите и се прехвърлят в специ-
ални резерви съгласно изискванията на Закона за Българската народна банка.

6) Отписване

Финансов актив се отписва на датата на вальора, след като банката загуби контрол
върху договорните права, включващи актива. Това може да стане при погасяване, изти-
чане или прехвърляне на договорните условия.
Финансов пасив се отписва при погасяване на договорните условия.
Финансови активи на разположение за продажба и финансови активи, държани за тър-
гуване, се отписват при тяхната продажба, като вземанията във връзка с продажба-
та се признават в момента на поемане на ангажимент от страна на банката за про-
дажба на активите. Печалбите или загубите при отписването се определят индивиду-
ално за всеки актив.

7) Обезценка на активи

Към датата на изготвяне на всеки баланс се извършва преглед на финансовите акти-
ви за наличие на признаци за обезценка. В случай че такива признаци са налице, се опре-
деля възстановимата стойност на актива.

в) Злато и други благородни метали

Златото и другите благородни метали се оценяват по пазарната им стойност, опре-
делена на базата на официалния курс от 15.00 часа при затваряне на Лондонската бор-
са за ценни метали към датата на изготвяне на баланса.

г) Инвестиции в други предприятия

За целите на оценката при последващо отчитане на инвестициите в предприятията
те са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба и са отче-
тени по справедлива стойност.
Подробна информация относно притежаваните от банката инвестиции е представена
в Приложение 14.

д) Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални и нематериални активи са представени в счетоводния ба-
ланс по цена на придобиване, съответно преоценена стойност, намалена с начислената
амортизация и загуби от обезценка.

1) Последващи разходи

Разходите, свързани с подновяване на компоненти на дълготрайните материални акти-
ви, отчетени отделно, се капитализират. Всички останали разходи се капитализират
само тогава, когато увеличават бъдещите икономически ползи от дълготрайния мате-
риален актив. Всички останали разходи се признават в отчета за приходите и разхо-
дите при тяхното възникване.

2) Амортизация

Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел прена-
сяне в разход стойността или оценката на дълготрайните материални и нематериал-
ни активи за времето на очаквания срок на използване. Земите не се амортизират. По-
долу са представени използваните годишни амортизационни норми.

(%)

Сгради 2–4
Машини, съоръжения и оборудване 4–20
Компютри 20–34
Стопански инвентар 15–20
Транспортни средства 8–20
Нематериални дълготрайни активи 15–20

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи не се
амортизират до момента на тяхното въвеждане в експлоатация.

3) Възстановима стойност на активите

Възстановимата стойност на дълготрайните активи на банката представлява по-ви-
соката от нетната продажна стойност или стойността им в употреба. При оценка на
стойността в употреба на активите очакваните бъдещи парични потоци се дисконти-
рат до настояща стойност при използване на пределната норма на лихвата по привле-
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чения ресурс, която отразява настоящите пазарни очаквания за стойността на пари-
те във времето и специфичния за актива риск. За всеки актив, който не генерира неза-
висимо парични потоци, възстановимата стойност се определя за единицата, генери-
раща парични потоци, към която принадлежи активът.

4) Реинтегриране на обезценката

Загубите от обезценка на дълготрайни материални активи се реинтегрират в случай
на промяна на прогнозите, използвани за определяне на възстановимата стойност. За-
губите от обезценка се реинтегрират само до размера на балансовата стойност на ак-
тива преди признаване на загуби от обезценка.

е) Чуждестранна валута

Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностой-
ност по официалния валутен курс в деня на сделката. Монетарните активи и пасиви,
деноминирани в чуждестранна валута, се конвертират в левове по обменния курс на
банката, действащ на последната дата от отчетния период. Печалбите и загубите се
признават в отчета за приходите и разходите, след което се прехвърлят във или от
специален резерв съгласно изискванията на Закона за Българската народна банка – вж.
Приложение 5и. Немонетарните активи и пасиви във валута са оценени по курса на да-
тата на придобиване или по последна преоценка по справедлива стойност.
Неприключените форуърдни договори в чуждестранна валута са оценени по пазарна
стойност.
Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 30 юни 2004 г. и 31 декемв-
ри 2003 г. са, както следва:

Валута 30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Щатски долар (USD) 1 : BGN 1.60907 1 : BGN 1.54856
Евро (EUR) 1 : BGN 1.95583 1 : BGN 1.95583
Специални права на тираж (SDR) 1 : BGN 2.35925 1 : BGN 2.30111
Злато (XAU) 1 тройунция : BGN 635.037 1 тройунция : BGN 647.145

ж) Данъчно облагане

Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основната си дей-
ност. Данъкът върху печалбата на дъщерните предприятия за периода включва текущ
и отсрочен данък. Текущият данък включва сумата на данъка, която следва да се плати
върху очакваната облагаема печалба за периода въз основа на ефективната данъчна
ставка или действаща такава в деня на изготвяне на баланса. Отсроченият данък се
изчислява чрез прилагане на метода на балансовите пасиви върху всички временни раз-
лики между балансовата стойност съгласно финаносвите отчети и стойности, изчис-
лени за данъчни цели.

з) Заеми, отпуснати от Международния валутен фонд (МВФ)

Задълженията към МВФ са деноминирани в специални права на тираж. Нереализирани-
те печалби или загуби от курсови разлики се отчитат съгласно Приложение 5и.

и) Основен капитал и резерви

Основният капитал представлява неразпределимият капитал на банката.
По смисъла на Закона за Българската народна банка банката трябва да отчислява 25%
от годишното превишение на приходите над разходите във фонд „Резервен“. Специал-
ни резерви се образуват от: нетните печалби и загуби, възникнали от преоценката на
активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни валути или злато; и други по решение
на Управителния съвет.
След прехвърлянето в резерви превишението на приходите над разходите се внася по
сметката на държавния бюджет. Съгласно изискванията на МСС 10 „Събития след да-
тата на баланса“ вноската в държавния бюджет по своята същност представлява дъл-
жим дивидент към държавата и се отнася в резервите, докато бъде платена.

к) Парични средства в каса и предоставени депозити в чуждестранна
валута

Паричните средства и еквиваленти се състоят от парични средства в каса, разплаща-
телни сметки и депозити с падеж до три месеца.
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6.  Приходи и разходи от лихви
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 30.VI.2003 г.
Приходи от лихви и аналогични приходи
- от ценни книжа 114 998 129 618
- от депозити 14 889 12 271
- други 1 686 843

131 573 142 732

Разходи за лихви и аналогични разходи
- по депозити 30 993 30 153
- други 1 687 880

32 680 31 033

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството, са 21 246 хил. лв. към
30 юни 2004 г. (30 юни 2003 г. – 18 365 хил. лв.).
Разходите за лихви, платени по депозити на други разпоредители с бюджетни средс-
тва, са 2262 хил. лв. към 30 юни 2004 г. (30 юни 2003 г. – 8792 хил. лв.).
Разходите за лихви, платени по депозити на други организации, са 5371 хил. лв. към
30 юни 2004 г. (30 юни 2003 г. – 1052 хил. лв.).

7. Други финансови приходи/(разходи)
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 30.VI.2003 г.

Нетен приход от операции с ценни книжа 25 892 24 433
Нетен приход от операции с чуждестранна валута 6 172 3 021
Нетен приход от операции с ценни метали - -
Нетни приходи/загуби от преоценка на ценни книжа (16 725) 61 407
Нетни приходи/загуби от преоценка на активи и
пасиви в чуждестранна валута 2 452 (4 765)
Нетни загуби от преоценка на злато и благородни метали (15 643) (61 068)

2 150 23 028

8. Други приходи от дейността
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 30.VI.2003 г.

Приходи от продажба на дълготрайни активи 24 -
Приходи от продажби от дъщерни предприятия 9 253 6 487
Приходи от продажба на монети 701 219
Други нетни приходи 313 323

10 291 7 029

9. Административни разходи
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 30.VI.2003 г.

Разходи за персонала 10 249 8 223
Административни разходи 12 139 9 722
Амортизации 6 333 5 847
Други разходи 818 232

29 539 24 024

Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни осигуров-
ки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към
30 юни 2004 г. Броят на служителите на банката е 1237 към 30 юни 2004 г. (30 юни
2003 г. – 1218), в т. ч. персоналът на БНБ е 917 към 30 юни 2004 г. (30 юни 2003 г. – 915).
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Кредитен
рейтинг на
емитента

Административните разходи включват административните разходи на БНБ и на дъ-
щерните дружества. Разходите за персонала на БНБ възлизат на 7950 хил. лв., админис-
тративните разходи са 5274 хил. лв., а разходите за амортизации – 3289 хил. лв. Разхо-
дите на банката за парично обращание са 6635 хил. лв. към 30 юни 2004 г. (30 юни 2003 г. –
4174 хил. лв.).

10. Парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Парични средства в чуждестранна валута 5 476 13 488
Разплащателни сметки в банки 134 206 151 042
Депозити в чуждестранна валута 2 899 501 1 276 646

3 039 183 1 441 176

11. Злато, инструменти в злато и други благородни метали

                            30.VI.2004 г.                           31.XII.2003 г.
хил. хил. лв. хил.  хил. лв.

тройунции тройунции

Кюлчета злато в стандартна форма 513 325 801 513 332 013
Депозити в злато в стандартна форма 608 386 291 609 393 978
Злато в друга форма - 3 253 - 3 314
Други благородни метали - 34 - 34
Други инструменти в злато 160 101 404 160 103 338

816 783 832 677

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се начисля-
ва лихва от 0.02% до 0.11% годишно. Другите инструменти в злато са инструменти,
държани до падеж и носят лихва между 1% и 1.31% годишно.

12.  Инвестиции в ценни книжа
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Ценни книжа на разположение за продажба
Чуждестранни държавни ценни книжа 8 196 663 8 235 917

8 196 663 8 235 917

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро и в щат-
ски долари.  Купонната лихва по книжата, деноминирани в евро, достига средно 4.46%,
а купонната лихва по книжата в щатски долари – средно 2.99%.
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти, с кре-
дитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции – Standard &
Poors, Fitch Ratings или съответстващата оценка по Moody’s, са представени, както
следва:

(хил. лв.)

Ценни книжа по кредитен 30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.
рейтинг на емитента

ААА 6 660 518 5 796 745
АА+ 740 442 1 241 858
АА 745 608 1 115 894
AA- 50 095 81 420

8 196 663 8 235 917

13. Вземания от правителството на Република България
Стойността на вземанията от правителството на Република България към 30 юни
2004 г. възлиза на 811 320 хил. СПТ (31 декември 2003 г. – 799 155 хил. СПТ).
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Лихвите по вземанията са равни на тези по задълженията към МВФ. Вземанията се погася-

ват, както следва:
(хил. лв.)

Година 30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

2004 116 468 205 264
2005 420 112 409 759
2006 532 616 474 619
2007 438 836 368 193
2008 241 556 220 646
2009 123 389 120 348
2010 41 130 40 116

1 914 107 1 838 945

14. Капиталови инвестиции и квота в МВФ
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Квота на Република България в МВФ 1 510 502 1 473 349
Инвестиции в международни финансови институции 23 021 23 021
Инвестиции в местни предприятия 1 634 1 633

1 535 157 1 498 003

Резервният транш по квотата на Република България в МВФ е в размер на 77 332
хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните членки, които имат лихвонос-
на резервна позиция, в размер на 1.57% – 1.83% годишно.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиция в Бан-
ката за международни разплащания (БМР), Базел.
БНБ притежава 8000 акции от капитала на Банката за международни разплащания, вся-
ка възлизаща на стойност 5000 СПТ. 25% от съучастието в капитала на БМР са плате-
ни. Текущата стойност на тези акции възлиза на 10 000 хил. СПТ.
Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца по решение на Борда на упра-
вителите на БМР (вж. Приложение 28).
Инвестициите в международните финансови институции не надвишават 10% от запи-
сания акционерен капитал на съответната институция. Значителните капиталови ин-
вестиции в местни предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:

Наименование на институцията Участие Основна дейност
%

Асоциирани предприятия
Банксервиз АД 36 Междубанкови разплащания
Международен банков институт 42 Финансово обучение и научни

изследвания
Централен депозитар 20 Депозитар на корпоративни

ценни книжа



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. 
О

т
ч
е

т
 •

 я
н
у
а
р

и
 −

 ю
н
и
 2

0
0
4

76

15. Дълготрайни материални и нематериални активи
(хил. лв.)

Земя и Машини и Транспортни Стопански Разходи за Други Нематериални Общо
сгради оборудване средства инвентар придобиване дълготрайни

на ДМА активи

Цена на придобиване
или преоценена
стойност
Към 1 януари 2004 г. 114 236 75 354 3 347 2 936 4 381 349 9 577 210 180
Влезли 4 616 0 54 1 238 3 507 2 422
Излезли (13) (216) 0 (18) (3) (1) (6) (257)
Прехвърлени 1 815 497 283 294 (2 930) 0 41 0

Към 30 юни 2004 г. 116 042 76 251 3 630 3 266 2 686 351 10 119 212 345

Амортизации
Към 1 януари 2004 г. (3 992) (23 987) (2 199) (1 214) 0 (62) (1 940) (33 394)
Начисления за периода (1 512) (3 727) (144) (179) 0 (27) (744) (6 333)
На излезлите 1 184 0 14 0 1 6 206

Към 30 юни 2004 г. (5 503) (27 530) (2 343) (1 379) 0 (88) (2 678) (39 521)

Балансова стойност
към 30 юни 2004 г. 110 539 48 721 1 287 1 887 2 686 263 7 441 172 824

Балансова стойност
към 31 декември 2003 г. 110 244 51 367 1 148 1 722 4 381 287 7 637 176 786

Нематериалните активи включват софтуер, лицензи и други, използвани в основната
дейност на банката.

16. Други активи
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Вземания от местни банки 30 30
Вземания на дъщерни предприятия от местни банки 12 355 12 865
Възпоменателни монети за продажба 10 980 11 138
Материални запаси 9 328 5 460
Вземания от доставчици 2 212 3 831
Разходи за бъдещи периоди 183 1 174
Други вземания 2 485 261

37 573 34 759

17. Задължения към банки и други финансови институции
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Депозити на виждане от банки и други
финансови институции
- в левове 305 701 762 911
- в чуждестранна валута 645 841 239 223

951 542 1 002 134

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови
институции. Сумата на депозитите на виждане включва 800 994 хил. лв., представля-
ващи задължителните резерви, които всички местни банки са длъжни да поддържат по
разплащателните си сметки в БНБ.
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18. Задължения към държавни институции и други задължения
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Разплащателни сметки:
- в левове 316 291 407 632
- в чуждестранна валута 672 222 326 037

Срочни депозитни сметки:
- в левове 2 600 408 900 109
- в чуждестранна валута 1 933 157 2 227 271

5 522 078 3 861 049

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в банката включват сред-
ства, държани от името на бюджетни и други правителствени организации. Банката
не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите на правителството в
щатски долари се олихвяват с процент между 0.62% и 0.89%. Депозитите на правител-
ството в евро се олихвяват с процент между 1.67% и 1.89%, а в левове – с лихвен про-
цент между 1.61% и 1.89%.

19. Задължения към МВФ по квотата за участие
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към 30 юни 2004 г.
възлизат на 1 433 109 хил. лв. – 605 821 хил. СПТ (31 декември 2003 г. – 1 398 002 хил. лв. –
605 821 хил. СПТ).

20. Кредити от общите фондове на МВФ
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Заем за подкрепа на платежния баланс
(стабилизационни споразумения) 556 783 432 609
Разширено споразумение с МВФ 1 357 324 1 384 049
Кредит за преструктуриране 0 22 287

1 914 107 1 838 945

Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с квотата на
България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж, докато кредитите, предоста-
вени от общите фондове на МВФ, са лихвени и платими според погасителните планове
по отделните споразумения. Лихвеният процент се определя от МВФ на седмична ба-
за и към 30 юни 2004 г. е 2.80%.
Задълженията към МВФ са гарантирани със записи на заповед, подписани от страна на
правителството и банката. Общата стойност на наличните към 30 юни 2004 г. записи
на заповед е 3 368 235 хил. лв. (31 декември 2003 г. – 3 416 439 хил. лв.), вж. Приложение 28.

21. Банкноти и монети в обращение
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Банкноти в обращение 4 210 408 4 196 288
Монети в обращение 74 507 67 934
Пари в обращение – общо 4 284 915 4 264 222
В т. ч.
Стари банкноти, емисии преди 5 юли 1999 г. 13 971 14 086
Стари монети , емисии преди 5 юли 1999 г. 3 697 3 698

Старите банкноти и монети, представени по-горе, включват банкноти и монети, кои-
то към момента не са обменени от притежателите им за нови, но БНБ няма регламен-
тиран срок за обмяната им.
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22. Начисления и други пасиви
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Задължения по заплати и социално осигуряване 312 486
Авансови плащания 36 146
Други задължения 9 033 8 438

9 381 9 070

23. Капитал и резерви
Капиталът на банката е определен със Закона за БНБ и е в размер на 20 000 хил. лв.
Резервите от преоценка на монетарни активи и възпоменателни монети включват
нетното изменение в справедливата стойност на определени групи дълготрайни мате-
риални активи, капиталови инвестиции и възпоменателни монети.
Съгласно Закона за БНБ нетните печалби от преоценка на активи и пасиви, деномини-
рани в чуждестранна валута или злато, са прехвърлени в специална резервна сметка.
Специалните резерви включват преоценки на монетарните активи.
Другите резерви включват 25% от годишното превишение на приходите над разходи-
те и резерви по решение на Управителния съвет на банката.

24. Парични задължения и брутни международни валутни резерви
(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.
Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 3 036 339 1 439 256
Злато и други благородни метали 560 638 640 738
Инвестиции в ценни книжа 8 074 639 8 044 007
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 77 332 75 427
Вземания по лихви 124 888 193 852

11 873 836 10 393 280
Парични задължения
Банкноти и монети в обращение 4 284 915 4 264 222
Задължения към банки и други финансови институции 951 542 1 002 134
Задължения към държавни институции 4 901 825 3 207 420
Други задължения 619 760 653 136
Начисления и други пасиви 825 818

10 758 867 9 127 730

Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения 1 114 969 1 265 550

За целите на представяне на паричните задължения и брутните международни резер-
ви в съответствие със Закона за Българската народна банка монетарното злато се
оценява по по-ниската стойност от 500 лв. (равностойност на 255.64 евро) за една
тройунция или по пазарната му стойност, определена на базата на официалния курс от
15.00 часа при затваряне на Лондонската борса за ценни метали към датата на балан-
са на БНБ.

25. Сделки със свързани лица

а) Правителство на Република България

Международен валутен фонд

Всички заеми, отпуснати от МВФ на правителството на Република България и на бан-
ката, се получават чрез БНБ. На правителствените кредити от МВФ съответства
вземане на банката от правителството в същия размер. С цел елиминиране колебани-
ята на валутните курсове вземанията от правителството са деноминирани също в
СПТ.
Лихвите по тези заеми се плащат от правителството. Следователно не се начисляват
лихви по вземанията от правителството, нито се включват разходи за лихви за част-
та на правителството от заемите, предоставени от МВФ.
Квотата на Република България в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани
от банката и правителството (вж. Приложение 20).
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Банкови сметки на правителството

Бюджетните правителствени организации имат разплащателни сметки и срочни депо-
зити в банката (вж. Приложение 18).

Дейности по агентските функции

В съответствие със Закона за БНБ и при условия, договорени с министъра на финанси-
те, банката действа като агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от
държавата. В тази си роля банката изпълнява депозитарни и агентски функции, свър-
зани с администриране и управление на издадените от Министерството на финанси-
те държавни ценни книжа. Банката получава комисиони, свързани с изпълнението на те-
зи функции. Тези държавни ценни книжа не са активи или пасиви за банката и не са от-
разени в консолидирания є баланс. Банката не е изложена на кредитен риск по отноше-
ние на държавните ценни книжа, тъй като не ги гарантира. Номиналната стойност на
държавните ценни книжа, държани от банката като депозитар към 30 юни 2004 г. са в
размер на 2495 хил. лв. (31 декември 2003 г. – 2257 хил. лв.).

26. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал 30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

БОРИКА 100 100
Монетен двор 100 100
Печатница на БНБ 100 100

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна печалба
в размер на 2 215 хил. лв. от БОРИКА ЕООД и 207 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД, нет-
на загуба в размер на 290 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ ЕАД.

27. Оповестяване на политиката по управление на риска
Основната част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в нискорискови сконто-
ви и купонни облигации и в краткосрочни депозити във валута и злато, предоставени в
първокласни чуждестранни банки. Останалата част се поддържа в СПТ и монетарно
злато, съхранявано в трезора на банката.
В качеството си на централна банка БНБ управлява валутните резерви, ръководейки
се, на първо място, от сигурността и от високата ликвидност на инвестициите и, на
второ място, от оптимизиране и в зависимост от условията на международните па-
зари максимизиране на доходността. Инвестиционната стратегия зависи основно от
специфичната є функция на централна банка, която функционира в строго регламенти-
раните условия на паричен съвет.
При управлението на портфейлите се дефинира приемливо ниво на риск, след което се
максимизира доходът, съответстващ на тези нива на риск. Основните видове риско-
ве, свързани с осъществяването на търговските операции и инвестиционната дей-
ност, се управляват посредством одобрени от Инвестиционния комитет на БНБ ин-
вестиционни ограничения, регламентиращи управлението на международните валут-
ни активи на банката. С помощта на експерти от чуждестранни централни банки от
еврозоната – партньори на БНБ, са разработени правила за поведение и процедури, ре-
гулиращи изпълнението на функциите и задачите на основните структурни звена, от-
говорни за управлението на валутните резерви. Тези правила и процедури са одобрени
от Инвестиционния комитет на БНБ.
В зависимост от валутата и инвестиционната цел активите на банката са обособени
в няколко портфейла. Ликвидните портфейли имат за цел осигуряване на ликвидност на
международните валутни активи за посрещане на всички задължения на банката. Ин-
вестиционният портфейл има за цел постигане на по-висока доходност при ниво на рис-
ка, определено посредством инвестиционните ограничения и бенчмарка. Част от акти-
вите на банката са отделени в портфейли, предоставени на външни мениджъри за уп-
равление срещу зададен бенчмарк. Това управление преследва основните цели – създа-
ване на еталон за управляваните от БНБ активи, трансфер на знания, опит и техноло-
гии в областта на инвестициите, диверсификация на активите и стиловете на управ-
ление и др.
По-долу са описани различните видове риск, на които банката е изложена при осъщес-
твяване на търговските и нетърговските операции, както и възприетият подход при
управлението на тези рискове. По-подробна информация за конкретните стъпки, пред-
приети за оценка и контрол на риска, са изложени в Приложение 27д.
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а) Кредитен риск

Банката е изложена на кредитен риск при осъществяване на търговските операции и
инвестиционната дейност, както и в случаите, при които тя играе ролята на посред-
ник от името на правителството или други публични институции. Банката поема кре-
дитен риск и при операциите по покупко-продажбата на резервна валута с търговски
банки. Принципно кредитният риск е свързан основно с вероятността от настъпване
на неплатежоспособност или фалит на някой от контрагентите на БНБ, както и неп-
латежоспособност или фалит на някой от емитентите, в чийто дълг банката е инвес-
тирала свои средства.
От гледна точка на кредитния риск понастоящем банката може да инвестира в след-
ните класове активи:
• облигации и търговски ценни книжа, емитирани от държави, централни банки или

държавногарантирани институции;
• облигации и търговски ценни книжа, емитирани от наднационални финансови инсти-

туции, краткосрочни депозити във валута или злато, предоставени при наднацио-
нални финансови институции;

• търговски ценни книжа, емитирани от търговски банки и краткосрочни депозити
във валута или злато, предоставени при търговски банки;

• европейски обезпечени облигации. Това е един сравнително нов финансов инстру-
мент, който се емитира в много държави от еврозоната, като понастоящем за ин-
вестиции са разрешени издадените от германски банки и от френски финансови ин-
ституции облигации съответно от типа Jumbo Pfandbriefe и Obligations Foncieres;

• облигации, емитирани от негарантирани от държавата агенции.
За всички издадени от държави, централни банки или държавногарантирани финансови
институции инструменти е установен лимит за минимална експозиция. Този лимит оси-
гурява определена част от валутните резерви да бъде инвестирана във възможно най-
безрисковия и високоликвиден клас активи. За останалите изброени по-горе класове ак-
тиви са установени съответно лимити за максимална експозиция. Всички лимити са в
пряка зависимост от вътрешно присъщия кредитен риск на съответния клас активи.
В инвестиционните ограничения на БНБ е заложена система от лимити за максимална
експозиция към отделните контрагенти. Установеният лимит се изчислява на базата
на вътрешния кредитен рейтинг и основния капитал на контрагента. Вътрешният
кредитен рейтинг от своя страна е функция от дългосрочните рейтинги на три меж-
дународно признати рейтингови агенции. Максималната срочност на депозитите в
търговски банки се определя на база вътрешния кредитен рейтинг.
Контрагентите по текущи сметки, депозити и покупко-продажба на валута, както и
емитентите на разрешени дългови финансови инструменти трябва да притежават
дългосрочен кредитен рейтинг, даден най-малко от две от трите рейтингови агенции,
не по-нисък от АА- по Standard & Poors и Fitch Ratings или съответстващата оценка по
Moody’s.

б) Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква във връзка с осигуряването на средства за основните дей-
ности на банката и управлението на нейните позиции и има две измерения:
• риск банката да не бъде в състояние да посрещне задълженията си, когато те ста-

нат дължими;
• риск от невъзможността банката да реализира на международните пазари свои ак-

тиви по справедливи цени и в нормално установените срокове.
Клиентите на банката са определени в Закона за БНБ. Тя привлича средства посредс-
твом набор от инструменти – депозитни/инвестиционни сметки, структурирана ин-
дексна сметка (СИС), разплащателни сметки и други привлечени средства, регламен-
тирани нормативно. Банката се стреми да поддържа баланс между срочността на
привлечения ресурс и тази на активите посредством инвестиции във финансови инс-
трументи с различна матуритетна структура. Банката има възможност да осигуря-
ва необходимата ликвидност посредством инвестициите в различни видове инстру-
менти. Установени са лимити за обезпечаване на минимална ликвидност по вид валута.
Тази ликвидност се осигурява на ежедневна база и по този начин се обезпечават всич-
ки валутни плащания на БНБ. Освен това има установени лимити върху остатъчния
срок до падежа за финансовите инструменти от допустимите за инвестиране класо-
ве активи. Банката извършва текуща оценка на ликвидния риск посредством иденти-
фициране и следене на промените в необходимостта от средства за постигането на
целите, залегнали в цялостната є стратегия. За посрещане на предстоящите плаща-
ния на банката са дефинирани портфейли от ликвидни активи в евро и щатски долари
като част от цялостната стратегия за управление на ликвидния риск.
Активите и пасивите на банката, анализирани по остатъчен срок от датата на балан-
са до дата на последващо договаряне или предвиден падеж са, както следва:
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(хил. лв.)

Към 30 юни 2004 г. До 1 От 1 до 3 От 3 месеца От 1 до 5 Над 5 Общо
месец месеца до 1 година години години

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 2 539 289 391 947 107 947 - - 3 039 183

Злато, инструменти в злато и
други благородни метали 154 336 176 659 55 296 101 404 329 088 816 783

Ценни книжа 969 422 1 236 335 4 462 137 1 520 744 8 025 8 196 663
Инвестиции и квота в МВФ 77 332 - - - 1 457 825 1 535 157

Вземания от правителството
на Република България - 40 284 246 502 1 534 779 92 542 1 914 107

Дълготрайни активи - - - - 172 824 172 824
Други активи 55 12 300 25 218 - - 37 573

Общо активи 3 740 434 1 857 525 4 897 100 3 156 927 2 060 304 15 712 290

Пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - 4 284 915 4 284 915
Задължения към банки и други

финансови институции 951 542 - - - - 951 542
Задължения към държавни

институции и други задължения 5 500 466 - 21 612 - - 5 522 078
Задължения към МВФ по квотата

за участие - - - - 1 433 109 1 433 109
Кредити от общите фондове на МВФ - 40 284 246 502 1 534 779 92 542 1 914 107

Начисления и други задължения 2 664 5 345 - - 1 372 9 381

Общо пасиви 6 454 672 45 629 268 114 1 534 779 5 811 938 14 115 132

Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви (2 714 238) 1 811 896 4 628 986 1 622 148 (3 751 634) 1 597 158
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(хил. лв.)

Към 31 декември 2003 г. До 1 От 1 до 3 От 3 месеца От 1 до 5 Над 5 Общо
месец месеца до 1 година години години

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 1 362 686 78 490 - - - 1 441 176
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали 258 218 135 760 - 103 338 335 361 832 677
Инвестиции в ценни книжа 181 609 599 290 916 473 4 145 283 2 393 262 8 235 917
Капиталови инвестиции и
квота в МВФ 75 427 - - - 1 422 576 1 498 003
Вземания от правителството
на Република България - 30 087 175 177 1 473 217 160 464 1 838 945
Дълготрайни материални и
нематериални активи - - - - 176 786 176 786
Други активи 2 311 11 458 20 990 - - 34 759

Общо активи 1 880 251 855 085 1 112 640 5 721 838 4 488 449 14 058 263

Пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - 4 264 222 4 264 222
Задължения към банки и други
финансови институции 1 002 134 - - - - 1 002 134
Задължения към държавни
институции и други задължения 3 839 191 21 855 3 - - 3 861 049
Задължения към МВФ по квотата
за участие - - - - 1 398 002 1 398 002

Кредити от общите фондове на МВФ - 30 087 175 177 1 473 217 160 464 1 838 945
Начисления и други задължения 2 779 4 953 - - 1 338 9 070

Общо пасиви 4 844 104 56 895 175 180 1 473 217 5 824 026 12 373 422

Разлика в срочността на
активите и пасивите (2 963 853) 798 190 937 460 4 248 621 (1 335 577) 1 684 841

в) Пазарен риск

Пазарен риск

Всички търговски инструменти са обект на пазарен риск – т. е. риска от обезценка в
резултат от настъпване на промени в пазарните условия. Инструментите се оценя-
ват ежедневно по справедлива стойност, която в максимална степен отразява
текущите пазарни условия и всички промени в тях пряко рефлектират върху нетните
приходи от търговски операции.
Банката управлява своите портфейли в зависимост от променящите се пазарни усло-
вия. Експозицията по отношение на пазарния риск се управлява в съответствие с лими-
тите, определени в инвестиционните ограничения за управление на международните
валутни активи.

Лихвен риск

Дейността на банката е предмет на риск от колебания на лихвените проценти, така че
лихвоносните активи (включително инвестициите) и лихвените пасиви падежират или
търпят промени в цената по различно време и в различна степен. Основна мярка за из-
мерване на лихвения риск е модифицираната дюрация. Тя дава оценка за това, с колко би
се променила пазарната стойност на даден актив (пасив), ако лихвените нива се про-
менят с 1%. Освен това ежедневно се изчисляват и се следят допълнителни техничес-
ки параметри на портфейлите, като конвекситет, спредова дюрация, дюрация във
фиксирана точка от кривата на доходност и др. За всеки един от портфейлите на БНБ
лихвеният риск е ограничен посредством избор на съответен бенчмарк (моделен порт-
фейл) и установени в инвестиционните ограничения лимити за максимално отклонение
на модифицираната дюрация на портфейла от тази на съответния бенчмарк. При ак-
тиви и пасиви с плаващи лихвени проценти банката е изложена на риск от промени в ба-
зата, служеща за определяне на лихвените проценти.
По-долу са представени периодите на промяна на лихвените скали. Максималният пери-
од за всички активи и пасиви по скалата е една година.
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(хил. лв.)

  Към 30 юни 2004 г. Ефективен Общо Плаващ
лихвен лихвен Фиксиран лихвен процент

процент процент

До 1 От 1 до 3 От 3 месеца
месец  месеца до 1 година

Активи
Парични средства и предоставени

депозити в чуждестранна валута 1.84 3 030 831 133 732 2 398 362 391 166 107 571

Злато, инструменти в злато и
други благородни метали 0.27 487 674 413 153 917 176 649 156 695

Инвестиции в ценни книжа 2.25 8 074 639 9 992 951 862 1 227 340 5 885 445

Капиталови инвестиции и квота в МВФ - 77 332 - 77 332 - -
Вземания от правителството на

Република България - 1 914 107 1 914 107 - - -

Други лихвоносни активи - 12 330 30 - 12 300 -
Нелихвоносни активи - 2 115 377 - - - -

Общо - 15 712 290 2 058 274 3 581 473 1 807 455 6 149 711

Пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - - -

Задължения към банки и други
финансови институции - 951 542 - 951 542 - -

Задължения към държавни институции

и други задължения 1.69 4 674 627 146 687 4 506 426 - 21 514
Кредити от общите фондове на МВФ - 1 914 107 1 914 107 - - -

Нелихвоносни пасиви - 6 574 856 - - - -

Общо - 14 115 132 2 060 794 5 457 968 - 21 514

Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви - 1 597 158 (2 520) (1 876 495) 1 807 455 6 128 197

(хил. лв.)

  Към 31 декември 2003 г. Ефективен Общо Плаващ
лихвен лихвен Фиксиран лихвен процент

процент процент

До 1 От 1 до 3 От 3 месеца
месец  месеца до 1 година

Активи
Парични средства и предоставени

депозити в чуждестранна валута 1.68 1 425 767 150 702 1 196 832 78 233 -

Злато, инструменти в злато и
други благородни метали 0.27 497 288 162 258 038 135 750 103 338

Инвестиции в ценни книжа 3.02 8 044 007 - 174 710 584 706 7 284 591

Капиталови инвестиции и квота в МВФ - 75 427 - 75 427 - -
Вземания от правителството на

Република България - 1 838 945 1 838 945 - - -

Други лихвоносни активи - 13 895 30 2 244 11 621 -
Нелихвоносни активи - 2 162 934 - - - -

Общо - 14 058 263 1 989 839 1 707 251 810 310 7 387 929

Пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - - -
Задължения към банки и други

финансови институции - 1 002 134 - 1 002 134 - -

Задължения към държавни институции
и други задължения 1.70 3 270 562 146 687 3 102 361 21 514 -

Кредити от общите фондове на МВФ - 1 838 945 1 838 945 - - -

Нелихвоносни пасиви - 6 261 781 - - - -
Общо - 12 373 422 1 985 632 4 104 495 21 514 -

Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви - 1 684 841 4 207 (2 397 244) 788 796 7 387 929
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г) Валутен риск

Валутен риск съществува в случаите, когато има несъответствие между валутната
структура на активите и пасивите. Банката е изложена на валутен риск при извърш-
ване на сделки с финансови инструменти, деноминирани в различна чуждестранна ва-
лута от базовата валута (евро).
С въвеждането на паричния съвет българският лев е фиксиран към еврото. Поради то-
ва, че финансовите отчети се изготвят в националната валута – българския лев, вър-
ху тях влияние оказва движението в обменните курсове на лева спрямо валутите извън
еврозоната.
При извършване на сделки в чуждестранна валута възникват приходи и разходи от ва-
лутни операции, които се отразяват в отчета за приходите и разходите и се отнасят
в специален резерв.
За минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията на валут-
ната структура на активите от тази на пасивите. Пазарната стойност на поддържа-
ните по актива средства във валута, различна от еврото, не може да се отклонява с
повече от +/-2% от пазарната стойност на средствата по пасива в същата валута.
Активите и пасивите, деноминирани в български левове и чуждестранна валута, могат
да бъдат анализирани, както следва:

(хил. лв.)

30.VI.2004 г. 31.XII.2003 г.

Активи
Български левове и валути от еврозоната 10 226 938 8 873 279
Щатски долари 744 190 754 119
Японски йени 47 32
Британски лири 308 322
СПТ 3 564 237 3 440 837
Злато 816 749 832 643
Други 359 821 157 031

15 712 290 14 058 263

Пасиви
Български левове и валути от еврозоната 11 185 253 9 884 400
Щатски долари 743 818 749 895
Японски йени - -
Британски лири 1 -
СПТ 3 422 762 3 303 407
Злато - -
Други 360 456 120 561

15 712 290 14 058 263

Нетна позиция
Български левове и валути от еврозоната (958 315) (1 011 121)
Щатски долари 372 4 224
Японски йени 47 32
Британски лири 307 322
СПТ 141 475 137 430
Злато 816 749 832 643
Други (635) 36 470

д) Управление и контрол на риска

Рискът, свързан с управлението на валутните резерви, се управлява от независимо
звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратегическото структуриране
на активите и определянето на бенчмарка, изготвя и предлага за одобрение инвести-
ционните ограничения по отношение управлението на валутните резерви. На годишна
база ръководството на банката определя нивото на максимално допустим риск. На
тримесечна база се прави цялостен преглед на промените в пазарните условия, разме-
ра и структурата на валутните резерви и при необходимост се прави актуализация на
инвестиционните ограничения и бенчмарковете. Ежедневно се следи и контролира
спазването на заложените лимити, правила и процедури. Регулярно се изготвят отче-
ти на ежедневна, седмична, месечна, тримесечна и годишна база. Отчетите са пред-
назначени както за оперативно управление на валутните резерви, така и за актуална
информация на ръководството на банката.
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С цел оптимизиране управлението на валутните резерви периодично се изследват, ана-
лизират и предлагат за одобрение нови финансови инструменти. При включването им
в съответните портфейли те допринасят за по-висока степен на диверсификация,
позволяват хеджиране на пазарния риск и дават възможност за реализиране на допъл-
нителен доход.

Чувствителност спрямо измененията на лихвения процент

Банката извършва анализ на дюрацията с цел оценяване степента на чувствителност
спрямо измененията в лихвения процент при нетърговските є позиции. Модифицирана-
та дюрация на ценна книга е мярка на лихвения риск на облигация или портфейл от об-
лигации, която дава оценка с колко би се променила пазарната стойност, ако доход-
ността до падеж се промени с един процент.

28. Поети ангажименти и потенциални задължения

1) Участие в Банката за международни разплащания

БНБ притежава 8000 акции от капитала на Банката за международни разплащания, вся-
ка възлизаща на стойност 5000 СПТ. 25% от съучастието в капитала на Банката за
международни разплащания са платени. Невнесеният капитал е с опция за внасяне до
три месеца след решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното задълже-
ние на банката към 30 юни 2004 г. е 30 000 хил. СПТ.

2) Квота в МВФ и кредити от МВФ

Квотата в МВФ и задълженията към фонда са обезпечени със записи на заповед, подпи-
сани съвместно от банката и правителството на Република България, на стойност
3 368 235 хил. лв. (31 декември 2003 г. – 3 416 439 хил. лв.).

3) Капиталови ангажименти

Към 30 юни 2004 г. банката има поети ангажименти за 2589 хил. лв. за придобиване на
дълготрайни активи.

4) Задължения за изплащане на обезщетения на персонала при настъпване на
пенсионна възраст според националното законодателство

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовия договор на
служител, който е получил право на пенсия, банката е длъжна да му изплати компенса-
ция (обезщетение) в размер на два пъти брутното му месечно възнаграждение. В слу-
чай, че служителят е работил в банката през последните десет години, размерът на
тази дължима компенсация е равен на шест брутни заплати.
Банката не разполага с достатъчна статистическа информация за извършване на пре-
цизни актюерски изчисления, поради което ръководството е направило приблизителна
оценка на дължимите компенсации и сегашната стойност на задълженията не надвиша-
ва сумата от 774 хил. лв.
При определяне на настоящата стойност на задълженията към персонала е направено
актюерско предположение, като за определяне на дисконтовия фактор е използвана
норма на база годишен лихвен процент в размер на 8%. Направеното предположение се
базира на данните за доходността на дългосрочните ДЦК.

5) Банката няма издадени други гаранции, акредитиви или поети ангажименти за
закупуването или продажбата на злато, други благородни метали или чуждест-
ранна валута.

29. Събития, настъпили след датата на баланса
Дъщерното предприятие „Печатница на БНБ“ ЕАД е поело ангажимент за преобразува-
не чрез вливане между „Печатница на БНБ“ ЕАД и „Формпринт“ ЕООД, като „Формп-
ринт“ ЕООД се преобразува чрез вливане в приемащото дружество „Печатница на БНБ“
ЕАД. Едноличен собственик на капитала на „Формпринт“ ЕООД е държавата, чиито пра-
ва в капитала се упражняват от Министерството на финансите. Капиталът на прие-
мащото дружество ще се увеличи с чистата стойност на имуществото на преобразу-
ващото се дружество, която е в размер на 3093 хил. лв.
След преобразуването (вливането) „Печатница на БНБ“ ЕАД ще има два акционера:
• БНБ – 95.6% от капитала на дружеството
• държавата чрез министъра на финансите – 4.4% от капитала на дружеството.
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Статистически данни
1. Общоикономическа статистика

Брутен вътрешен продукт ___________________________________________________ 89
Верижни индекси на потребителските цени
по основни потребителски групи _____________________________________________ 90
Базисни индекси на потребителските цени
по основни потребителски групи _____________________________________________ 90

2. Платежен баланс, външна търговия, външен дълг
Износ по стокови групи _______________________________________________________ 91
Внос по стокови групи ________________________________________________________ 93
Износ по основни търговски партньори и региони ____________________________ 95
Внос по основни търговски партньори и региони _____________________________ 97
Износ по начин на използване _________________________________________________ 99
Внос по начин на използване _________________________________________________ 101
Платежен баланс _____________________________________________________________ 103
Брутен външен дълг по кредитори___________________________________________ 105
Обслужване на брутния външен дълг по кредитори __________________________ 106
Брутен външен дълг по дебитори ____________________________________________ 107
Обслужване на брутния външен дълг по дебитори ___________________________ 109

3. Публични финанси
Получени кредити и депозити _______________________________________________ 111
Консолидиран държавен бюджет  към 30 юни 2004 г. _________________________ 114
Вътрешен държавен дълг ____________________________________________________ 115

4. Парична и лихвена статистика
Паричен отчет ______________________________________________________________ 117
Аналитична отчетност на БНБ ______________________________________________ 121
Аналитична отчетност на търговските банки ______________________________ 123
Месечни лихвени проценти ___________________________________________________ 128

5. Баланси на БНБ
Баланс на Българската народна банка _______________________________________ 129

6. Банкова система
Консолидиран баланс на банковата система към 30 юни 2004 г. _____________ 130
Сборен отчет за приходите и разходите на банковата система
към 30 юни 2004 г. ____________________________________________________________ 132
Сборен баланс на банките от първа група към 30 юни 2004 г. ________________ 133
Сборен отчет за приходите и разходите на банките
от първа група към 30 юни 2004 г. ___________________________________________ 135
Сборен баланс на банките от втора група към 30 юни 2004 г. _______________ 137
Сборен отчет за приходите и разходите на банките
от втора група към 30 юни 2004 г. ___________________________________________ 139
Сборен баланс на банките от трета група към 30 юни 2004 г. ______________ 141
Сборен отчет за приходите и разходите на банките
от трета група към 30 юни 2004 г. __________________________________________ 143
Капиталова адекватност в банковата система и по банкови групи
към 30 юни 2004 г. ____________________________________________________________ 145
Съотношения на високоликвидни активи към 30 юни 2004 г. _________________ 145
Открити позиции в чуждестранна валута към 30 юни 2004 г. _______________ 145
Ликвидност на търговските банки към 30 юни 2004 г. _______________________ 146
Състояние на кредитния портфейл на търговските банки
към 30 юни 2004 г. ____________________________________________________________ 146
Разпределение на банките по групи към 30 юни 2004 г. ______________________ 147

По-важни решения на Управителния съвет на БНБ ____________________ 148

Приложения

Методологията и обхватът на съответните показатели са подробно представени в текущите броеве на
„Информационен бюлетин“ на БНБ за 2004 г.
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Показатели

Брутна добавена стойност
   По икономически сектори

Селско и горско стопанство
Индустрия
Услуги

   По форма на собственост
частен сектор
обществен сектор

Корективи

Брутен вътрешен продукт
   По компоненти на крайно търсене

Крайно потребление
индивидуално
колективно

Брутно капиталообразуване
Брутно капиталообразуване
на основен капитал
Физическо изменение на запасите

Външнотърговско салдо
износ на стоки и услуги
внос на стоки и услуги

Статистическа разлика

Източник: НСИ.

13 201 650 6 867 558 7 695 408 14 562 966 105.8

647 137 447 146 752 408 1 199 554 101.0
2 157 158 2 247 420 2 399 678 4 647 098 107.0
7 998 864 4 172 992 4 543 322 8 716 314 105.8

9 489 801 4 995 048 5 888 345 10 883 393 110.2
3 706 189 1 872 510 1 807 063 3 679 573 94.6

2 359 363 104.7
2 069 257 1 187 926 1 171 437 16 922 329

15 265 247 8 055 484 8 866 845 16 922 329 105.6

13 961 388 7 333 879 7 804 956 15 138 835 104.7
12 500 553 6 529 399 6 938 535 13 467 934 104.6

1 460 835 804 480 866 421 1 670 901 105.2

3 029 367 1 796 540 2 239 231 4 035 771

2 925 237 1 505 894 1 913 668 3 419 562 112.6
104 130 290 646 325 563 616 209

-1 720 214 -1 068 402 -1 170 600 -2 239 002
8 441 313 4 329 397 5 319 000 9 648 397 109.6

10 161 527 5 397 799 6 489 600 11 887 399 114.2

-5 294 -6 533 -6 742 -13 275

Брутен вътрешен продукт
(по  текущи цени)

2004, хил. лв.

I трим.         II  трим.      януари−юни

1. Общоикономическа статистика

Индекс на физи-
ческия обем, %

(I полугодие
 на 2003 г. = 100)

2003,
януари−юни,

хил. лв.

Статистически данни
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Верижни индекси на потребителските цени по основни потребителски групи
(предходен месец = 100)

Общо 100.0 101.4 101.4 99.9 100.3 100.0 98.2

Хранителни продукти  и безалкохолни напитки 37.1 101.5 101.3 99.7 100.4 98.5 95.6

Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4.5 115.1 115.0 100.9 100.2 100.4 100.0

Облекло и обувки 4.5 100.1 100.1 99.7 100.1 99.9 99.5

Жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане),
вода, електроенергия, газ и други горива 18.0 100.2 100.2 100.0 100.3 100.0 100.0

Жилищно обзавеждане, домакински уреди и
принадлежности и обичайно поддържане на дома 4.2 99.9 99.9 100.1 99.7 99.9 99.9

Здравеопазване 5.6 100.1 100.0 99.9 100.2 99.9 99.9

Транспорт 6.9 101.1 101.1 99.7 100.9 103.5 99.1

Съобщения 6.0 100.2 100.2 100.0 100.0 106.7 100.0

Свободно време, развлечения и културен отдих 3.9 100.2 100.2 100.0 99.6 100.0 99.6

Образование 0.6 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 99.7

Ресторанти и хотели 4.6 101.4 101.4 100.2 100.1 100.0 99.9

Разнообразни стоки и услуги 4.0 100.1 100.3 100.5 100.1 100.2 100.3

Източник: НСИ.

Базисни индекси на потребителските цени по основни потребителски групи
(2003 г. = 100)

Общо 100.0 106.1 106.3 106.2 106.5 106.6 104.7

Хранителни продукти  и безалкохолни напитки 37.1 110.7 110.7 110.4 110.9 109.2 104.4

Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4.5 115.6 125.7 126.8 127.1 127.6 127.6

Облекло и обувки 4.5 101.4 100.7 100.4 100.6 100.5 100.0

Жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане),
вода, електроенергия, газ и други горива 18.0 104.5 104.4 104.4 104.7 104.6 104.6

Жилищно обзавеждане, домакински уреди и
принадлежности и обичайно поддържане на дома 4.2 99.2 98.9 99.0 98.8 98.7 98.6

Здравеопазване 5.6 100.2 100.6 100.5 100.7 100.6 100.4

Транспорт 6.9 101.8 99.9 99.6 100.6 104.1 103.1

Съобщения 6.0 102.0 102.1 102.1 102.0 108.9 108.9

Свободно време, развлечения и културен отдих 3.9 101.4 101.0 101.0 100.6 100.6 100.2

Образование 0.6 103.9 103.5 103.5 103.5 103.5 103.3

Ресторанти и хотели 4.6 103.2 103.6 103.8 103.8 103.8 103.7

Разнообразни стоки и услуги 4.0 102.1 100.6 101.1 101.3 101.5 101.8

Източник: НСИ.

2003 2004

Относителен
дял (%) I II III IV V VI

2003 2004

Относителен
дял (%) I II III IV V VI
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2. Платежен баланс, външна търговия, външен дълг

Текстил, кожени материали, дрехи, обувки и други
потребителски стоки, в т. ч.:

Глава 62. Облекла и допълнения за облеклата, различни
от трикотажните или плетените

Глава 61. Облекла и допълнения за облекла,
трикотажни или плетени

Глава 64. Обувки, гети и подобни артикули; части за
тях

Глава 94. Мебели; медицинска мебелировка; спални
артикули и други подобни

Неблагородни метали и изделия от тях, в т. ч.:
Глава 72. Чугун, желязо и стомана
Глава 74. Мед и изделия от мед
Глава 73. Изделия от чугун, желязо или стомана
Глава 76. Алуминий и изделия от алуминий
Глава 79. Цинк и изделия от цинк

Машини, транспортни средства, апарати,
инструменти, оръжия, в т. ч.:

Глава 84. Ядрени реактори, котли, машини, апарати и
механизми; части за тях

Глава 85. Електрически машини и апарати

Минерални продукти и горива, в т. ч.:
Глава 27. Минерални горива, минерални масла и

продукти от тяхната дестилация

Химически продукти, пластмаси, каучук, в т. ч.:
Глава 39. Пластмаси и пластмасови изделия
Глава 28. Неорганични химически продукти
Глава 29. Органични химически продукти
Глава 31. Торове
Глава 30. Фармацевтични продукти

Продукти от животински и растителен произход,
храни, напитки, тютюни, в т. ч.:

Глава 24. Тютюн и обработени заместители на
тютюна

Глава 22. Безалкохолни и алкохолни напитки и видове
оцет

Глава 02. Меса и карантии, годни за консумация

Изделия от дърво, хартия, керамика и стъкло, в т. ч.:
Глава 44. Дървен материал и изделия от дървен

материал; дървени въглища
Глава 48. Хартии и картони; изделия от целулозна

маса, от хартия или от картон

ОБЩО ИЗНОС (FOB)

500.3 549.2 48.9 9.8 502.7 521.9 19.1 3.8

189.9 205.1 15.2 8.0 161.2 168.7 7.5 4.7

141.3 164.9 23.5 16.6 155.7 160.0 4.4 2.8

48.9 44.5 -4.4 -8.9 47.1 45.3 -1.8 -3.8

30.5 37.9 7.3 24.0 33.5 38.6 5.1 15.2

309.9 390.6 80.8 26.1 291.7 419.4 127.6 43.8
140.0 173.5 33.5 24.0 145.1 201.0 55.9 38.6
100.0 123.6 23.6 23.6 74.6 114.8 40.2 54.0

19.5 31.5 12.0 61.5 24.9 36.1 11.3 45.5
21.6 25.2 3.6 16.6 23.4 27.1 3.7 16.0
16.1 17.4 1.3 7.9 10.4 19.3 8.9 85.2

250.0 248.9 -1.1 -0.4 237.3 282.4 45.1 19.0

96.0 112.9 16.9 17.6 101.1 132.9 31.8 31.4
85.5 85.9 0.4 0.5 84.3 87.2 2.8 3.4

155.5 138.9 -16.6 -10.7 167.5 224.5 56.9 34.0

139.1 124.9 -14.2 -10.2 144.8 198.4 53.6 37.0

189.6 166.3 -23.3 -12.3 172.3 182.0 9.7 5.6
30.2 33.0 2.8 9.3 35.9 36.8 1.0 2.7
33.6 31.4 -2.2 -6.7 32.3 33.8 1.5 4.7
31.8 23.8 -8.1 -25.4 27.3 23.8 -3.4 -12.6
32.5 18.1 -14.4 -44.4 13.4 24.2 10.8 80.9
18.6 17.1 -1.5 -8.0 14.8 17.9 3.2 21.5

159.7 141.1 -18.6 -11.7 153.5 159.0 5.5 3.6

33.7 22.8 -11.0 -32.5 9.8 27.0 17.2 175.2

16.0 16.8 0.8 5.1 19.1 18.2 -1.0 -5.0
8.5 14.6 6.1 71.4 18.1 17.1 -1.0 -5.4

70.3 83.0 12.7 18.1 91.4 106.0 14.6 15.9

24.7 29.5 4.8 19.4 33.6 42.8 9.2 27.5

14.7 17.6 2.9 19.9 17.3 19.5 2.1 12.2

1635.2 1718.0 82.8 5.1 1616.5 1895.1 278.6 17.2

Износ по стокови групи*

Стокови групи

(продължава)

I тримесечие II тримесечие

млн. евро промяна млн. евро промяна

2003 2004 млн.
евро % 2003 2004 млн.

евро %
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* Стоковите групи включват глави от Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.

Източници: Данни от агенция „Митници“. За 2003 г. окончателни данни, а за 2004 г. предварителни данни, получени на
28 юли 2004 г. Информацията е допълнена с данни от НСИ и е обработена от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ.

Текстил, кожени материали, дрехи, обувки и други
потребителски стоки, в т. ч.:

Глава 62. Облекла и допълнения за облеклата, различни
от трикотажните или плетените

Глава 61. Облекла и допълнения за облекла,
трикотажни или плетени

Глава 64. Обувки, гети и подобни артикули; части за
тях

Глава 94. Мебели; медицинска мебелировка; спални
артикули и други подобни

Неблагородни метали и изделия от тях, в т. ч.:
Глава 72. Чугун, желязо и стомана
Глава 74. Мед и изделия от мед
Глава 73. Изделия от чугун, желязо или стомана
Глава 76. Алуминий и изделия от алуминий
Глава 79. Цинк и изделия от цинк

Машини, транспортни средства, апарати,
инструменти, оръжия, в т. ч.:

Глава 84. Ядрени реактори, котли, машини, апарати и
механизми; части за тях

Глава 85. Електрически машини и апарати

Минерални продукти и горива, в т. ч.:
Глава 27. Минерални горива, минерални масла и

продукти от тяхната дестилация

Химически продукти, пластмаси, каучук, в т. ч.:
Глава 39. Пластмаси и пластмасови изделия
Глава 28. Неорганични химически продукти
Глава 29. Органични химически продукти
Глава 31. Торове
Глава 30. Фармацевтични продукти

Продукти от животински и растителен произход,
храни, напитки, тютюни, в т. ч.:

Глава 24. Тютюн и обработени заместители на
тютюна

Глава 22. Безалкохолни и алкохолни напитки и видове
оцет

Глава 02. Меса и карантии, годни за консумация

Изделия от дърво, хартия, керамика и стъкло, в т. ч.:
Глава 44. Дървен материал и изделия от дървен

материал; дървени въглища
Глава 48. Хартии и картони; изделия от целулозна

маса, от хартия или от картон

ОБЩО ИЗНОС (FOB)

1003.0 30.8 1071.0 29.6 68.0 6.8

351.1 10.8 373.8 10.3 22.7 6.5

297.0 9.1 324.9 9.0 27.9 9.4

96.0 3.0 89.8 2.5 -6.1 -6.4

64.0 2.0 76.5 2.1 12.4 19.4

601.6 18.5 810.0 22.4 208.4 34.6
285.1 8.8 374.6 10.4 89.5 31.4
174.6 5.4 238.4 6.6 63.9 36.6

44.3 1.4 67.6 1.9 23.3 52.5
45.0 1.4 52.3 1.4 7.3 16.3
26.5 0.8 36.7 1.0 10.1 38.2

487.3 15.0 531.4 14.7 44.1 9.0

197.2 6.1 245.8 6.8 48.7 24.7
169.8 5.2 173.1 4.8 3.3 1.9

323.0 9.9 363.4 10.1 40.3 12.5

283.9 8.7 323.3 8.9 39.4 13.9

361.9 11.1 348.3 9.6 -13.6 -3.8
66.1 2.0 69.9 1.9 3.8 5.7
65.9 2.0 65.2 1.8 -0.7 -1.1
59.1 1.8 47.6 1.3 -11.5 -19.5
45.9 1.4 42.2 1.2 -3.6 -7.9
33.4 1.0 35.1 1.0 1.7 5.0

313.2 9.6 300.1 8.3 -13.1 -4.2

43.5 1.3 49.7 1.4 6.2 14.2

35.1 1.1 35.0 1.0 -0.2 -0.4
26.6 0.8 31.7 0.9 5.1 19.2

161.7 5.0 189.0 5.2 27.3 16.9

58.3 1.8 72.3 2.0 14.0 24.0

32.0 1.0 37.0 1.0 5.0 15.7

3251.7 100.0 3613.1 100.0 361.4 11.1

Стокови групи

(продължение)

януари – юни Промяна спрямо
същия период на

предходната година
млн.
евро %

2003 2004
млн.
евро

отн. дял
%

млн.
евро

отн. дял
%
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Машини, транспортни средства, апарати,
инструменти, оръжия, в т. ч.:

Глава 84. Ядрени реактори, котли, машини, апарати и
механизми; части за тях

Глава 87. Автомобилни превозни средства
Глава 85. Електрически машини и апарати
Глава 90. Оптични измерителни или контролиращи

инструменти и апарати

Минерални продукти и горива, в т. ч.:
Глава 27. Минерални горива, минерални масла и

продукти от тяхната дестилация
Глава 26. Руди, шлаки и пепели

Текстил, кожени материали, дрехи, обувки и други
потребителски стоки, в т. ч.:

Глава 61. Облекла и допълнения за облекла,
трикотажни или плетени

Глава 52. Памук
Глава 55. Щапелни синтетични или изкуствени влакна
Глава 51. Вълна, фини и груби косми; прежди и тъкани

от гриви и опашки
Глава 54. Синтетични или изкуствени нишки
Глава 62. Облекла и допълнения за облеклата, различни

от трикотажните или плетените
Глава 60. Трикотажни платове

Химически продукти, пластмаси, каучук, в т. ч.:
Глава 39. Пластмаси и пластмасови изделия
Глава 30. Фармацевтични продукти
Глава 38. Различни видове продукти на химическата

промишленост

Неблагородни метали и изделия от тях, в т. ч.:
Глава 72. Чугун, желязо и стомана
Глава 73. Изделия от чугун, желязо или стомана
Глава 76. Алуминий и изделия от алуминий

Продукти от животински и растителен произход,
храни, напитки, тютюни, в т. ч.:

Глава 10. Житни растения

Изделия от дърво, хартия, керамика и стъкло, в т. ч.:
Глава 48. Хартии и картони; изделия от целулозна

маса, от хартия или от картон

Друг внос1

ОБЩО ВНОС (CIF)
( - ) Транспортни разходи
ОБЩО ВНОС (FOB)

585.2 707.8 122.6 21.0 753.9 918.5 164.5 21.8

209.4 253.7 44.3 21.2 314.4 327.9 13.6 4.3
159.5 223.6 64.0 40.1 195.1 298.1 102.9 52.7
164.5 180.0 15.5 9.4 189.6 204.6 15.0 7.9

38.5 42.7 4.3 11.1 37.0 52.2 15.2 41.3

518.4 481.3 -37.1 -7.1 513.0 606.2 93.1 18.2

421.3 371.8 -49.5 -11.7 425.1 491.1 66.0 15.5
77.3 93.2 15.9 20.6 68.9 99.4 30.5 44.4

361.3 382.1 20.8 5.8 473.7 496.8 23.2 4.9

68.5 73.1 4.6 6.7 74.7 72.7 -1.9 -2.6
47.5 52.4 4.9 10.2 61.2 62.9 1.7 2.8
32.9 35.0 2.1 6.4 51.3 52.7 1.4 2.7

25.1 26.0 0.9 3.6 46.7 52.9 6.2 13.2
29.0 29.9 0.9 3.0 37.6 38.6 1.0 2.7

23.1 26.0 2.9 12.7 29.2 35.1 5.9 20.1
26.3 27.1 0.8 3.1 29.0 28.9 -0.1 -0.3

261.5 314.1 52.6 20.1 295.7 376.0 80.3 27.2
73.8 86.5 12.7 17.3 92.4 114.1 21.6 23.4
57.6 79.9 22.3 38.8 49.5 96.6 47.1 95.2

26.6 35.2 8.7 32.6 31.2 32.1 0.9 2.9

125.0 194.3 69.3 55.4 152.0 241.0 89.0 58.6
44.4 83.8 39.4 88.9 58.7 108.8 50.2 85.5
27.5 41.1 13.6 49.3 31.8 51.6 19.8 62.3
27.2 34.3 7.1 26.0 32.2 39.5 7.3 22.6

121.0 214.2 93.2 77.0 136.9 132.4 -4.5 -3.3
3.7 40.1 36.4 993.1 10.6 8.2 -2.5 -23.2

89.6 99.5 9.9 11.1 100.1 121.0 20.8 20.8

43.7 47.4 3.8 8.6 47.9 52.3 4.4 9.2

21.7 18.5 -3.2 -14.7 32.0 23.3 -8.7 -27.3

2083.6 2411.9 328.3 15.8 2457.3 2915.0 457.7 18.6
158.1 184.9 26.7 0.2 190.4 226.4 35.9 0.2

1925.5 2227.0 301.5 15.7 2266.9 2688.6 421.7 18.6

Внос по стокови групи*

Стокови групи

(продължава)

I тримесечие II тримесечие

млн. евро промяна млн. евро промяна

2003 2004 млн.
евро % 2003 2004 млн.

евро %
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* Стоковите групи включват глави от Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.
1 Включва информацията за вноса на стоки от Глава 99 „Митнически облекчения“ на Митническата тарифа.

Източници: Данни от агенция „Митници“. За 2003 г. окончателни данни, а за 2004 г. предварителни данни, получени на 28 юли
2004 г. Информацията е допълнена с данни от НСИ и е обработена от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ.

Машини, транспортни средства, апарати,
инструменти, оръжия, в т. ч.:

Глава 84. Ядрени реактори, котли, машини, апарати и
механизми; части за тях

Глава 87. Автомобилни превозни средства
Глава 85. Електрически машини и апарати
Глава 90. Оптични измерителни или контролиращи

инструменти и апарати

Минерални продукти и горива, в т. ч.:
Глава 27. Минерални горива, минерални масла и

продукти от тяхната дестилация
Глава 26. Руди, шлаки и пепели

Текстил, кожени материали, дрехи, обувки и други
потребителски стоки, в т. ч.:

Глава 61. Облекла и допълнения за облекла,
трикотажни или плетени

Глава 52. Памук
Глава 55. Щапелни синтетични или изкуствени влакна
Глава 51. Вълна, фини и груби косми; прежди и тъкани

от гриви и опашки
Глава 54. Синтетични или изкуствени нишки
Глава 62. Облекла и допълнения за облеклата, различни

от трикотажните или плетените
Глава 60. Трикотажни платове

Химически продукти, пластмаси, каучук, в т. ч.:
Глава 39. Пластмаси и пластмасови изделия
Глава 30. Фармацевтични продукти
Глава 38. Различни видове продукти на химическата

промишленост

Неблагородни метали и изделия от тях, в т. ч.:
Глава 72. Чугун, желязо и стомана
Глава 73. Изделия от чугун, желязо или стомана
Глава 76. Алуминий и изделия от алуминий

Продукти от животински и растителен произход,
храни, напитки, тютюни, в т. ч.:

Глава 10. Житни растения

Изделия от дърво, хартия, керамика и стъкло, в т. ч.:
Глава 48. Хартии и картони; изделия от целулозна

маса, от хартия или от картон

Друг внос1

ОБЩО ВНОС (CIF)
( - ) Транспортни разходи
ОБЩО ВНОС (FOB)

1339.1 29.5 1626.3 30.5 287.2 21.4

523.7 11.5 581.6 10.9 57.9 11.1
354.7 7.8 521.7 9.8 167.0 47.1
354.1 7.8 384.6 7.2 30.5 8.6

75.4 1.7 94.9 1.8 19.5 25.9

1031.4 22.7 1087.5 20.4 56.1 5.4

846.4 18.6 862.9 16.2 16.5 2.0
146.2 3.2 192.7 3.6 46.5 31.8

834.9 18.4 878.9 16.5 44.0 5.3

143.1 3.2 145.8 2.7 2.7 1.9
108.7 2.4 115.2 2.2 6.6 6.0

84.3 1.9 87.7 1.6 3.5 4.1

71.8 1.6 78.9 1.5 7.1 9.9
66.6 1.5 68.5 1.3 1.9 2.8

52.3 1.2 61.1 1.1 8.8 16.9
55.2 1.2 56.0 1.1 0.7 1.3

557.2 12.3 690.1 13.0 132.9 23.9
166.2 3.7 200.6 3.8 34.4 20.7
107.1 2.4 176.6 3.3 69.5 64.9

57.8 1.3 67.3 1.3 9.6 16.5

277.0 6.1 435.3 8.2 158.3 57.2
103.0 2.3 192.6 3.6 89.6 86.9

59.3 1.3 92.7 1.7 33.4 56.3
59.4 1.3 73.8 1.4 14.4 24.2

257.9 5.7 346.5 6.5 88.7 34.4
14.3 0.3 48.2 0.9 34.0 237.7

189.8 4.2 220.5 4.1 30.7 16.2

91.6 2.0 99.7 1.9 8.2 8.9

53.7 1.2 41.8 0.8 -11.9 -22.2

4540.9 100.0 5326.9 100.0 785.9 17.3
348.6 411.2

4192.4 4915.6 723.3 17.3

Стокови групи

(продължение)

януари – юни Промяна спрямо
същия период на

предходната година
млн.
евро %

2003 2004
млн.
евро

отн. дял
%

млн.
евро

отн. дял
%
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Европейски съюз−25, в т. ч.:
Европейски съюз−15, в т. ч.: 1

Италия
Гърция
Германия
Белгия
Франция
Испания
Австрия
Великобритания
Холандия
Европейски съюз−10, в т. ч.:  2

Полша
Унгария
Чехия

Европа, в т. ч.: 3

Русия
Швейцария
Украйна

Балкански страни, в т. ч.: 4

Турция
Румъния
Сърбия и Черна гора
Македония

Америка, в т. ч.:
САЩ

Азия, в т. ч.:
Китай
Сингапур
Грузия

Други

ОБЩО ИЗНОС (FOB)

968.3 1078.6 110.3 11.4 984.2 1101.7 117.5 11.9
910.3 1006.4 96.1 10.6 923.6 1021.9 98.4 10.6
242.6 226.7 -15.9 -6.5 260.6 260.7 0.2 0.1
160.9 207.5 46.6 28.9 184.0 191.4 7.4 4.0
168.6 198.8 30.2 17.9 167.4 191.1 23.6 14.1
101.9 113.9 12.0 11.8 70.1 99.6 29.5 42.1

86.3 83.8 -2.5 -2.9 78.2 84.8 6.6 8.4
37.9 45.6 7.7 20.3 51.0 64.9 13.9 27.2
26.7 44.2 17.5 65.6 29.4 39.3 9.9 33.7
39.4 37.8 -1.6 -4.0 40.1 44.6 4.5 11.1
27.5 26.1 -1.4 -5.1 21.6 21.9 0.3 1.4
58.0 72.2 14.2 24.4 60.6 79.7 19.1 31.5
11.7 18.0 6.3 53.4 13.7 17.6 3.9 28.8
11.7 14.7 3.0 25.4 14.6 16.7 2.1 14.5

8.7 9.7 0.9 10.8 9.6 10.6 1.0 10.1

55.8 56.8 1.0 1.8 50.7 82.5 31.9 62.9
22.2 25.7 3.5 15.7 20.3 24.6 4.3 21.3
12.7 13.9 1.2 9.7 11.2 11.9 0.7 6.1
14.0 9.7 -4.3 -30.6 11.0 16.1 5.1 46.5

302.0 337.7 35.7 11.8 283.3 377.3 94.0 33.2
160.1 156.0 -4.1 -2.6 141.6 181.3 39.7 28.0

47.4 71.3 23.9 50.4 51.3 79.5 28.2 54.9
36.4 66.7 30.3 83.4 35.9 58.2 22.3 62.2
29.5 33.2 3.7 12.6 38.3 42.2 3.9 10.1

122.1 90.2 -31.9 -26.1 86.0 116.1 30.1 35.0
95.1 60.6 -34.5 -36.3 65.6 84.2 18.6 28.3

72.4 78.3 5.9 8.1 100.3 107.6 7.2 7.2
14.3 13.2 -1.1 -7.8 18.0 10.7 -7.4 -40.8

0.7 0.6 -0.1 -20.6 15.1 23.3 8.2 54.4
8.6 8.6 0.0 0.2 12.1 15.0 2.9 23.8

114.5 76.3 -38.2 -33.3 112.0 109.9 -2.0 -1.8

1635.2 1718.0 82.8 5.1 1616.5 1895.1 278.6 17.2

Износ по основни търговски партньори и региони

Страни

(продължава)

I тримесечие II тримесечие

млн. евро промяна млн. евро промяна

2003 2004 млн.
евро % 2003 2004 млн.

евро %
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1 Включва страните – членки на Европейския съюз, преди разширяването от 1 май 2004 г.
2 Включва новите страни – членки на Европейския съюз, приети от 1 май 2004 г.
3 Включва Русия, Швейцария, Украйна, Гибралтар (Британски), Молдова, Беларус, Норвегия, Лихтенщайн, Сан Марино, Исландия и Монако.
4 Включва Турция, Румъния, Сърбия и Черна гора, Македония, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина.

Източници: Окончателни данни за 2003 г. и предварителни данни за 2004 г. към 28 юли 2004 г., получени от агенция
„Митници“. Информацията е допълнена с данни от НСИ и е обработена от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ.

Европейски съюз−25, в т. ч.:
Европейски съюз−15, в т. ч.: 1

Италия
Гърция
Германия
Белгия
Франция
Испания
Австрия
Великобритания
Холандия
Европейски съюз−10, в т. ч.:  2

Полша
Унгария
Чехия

Европа, в т. ч.: 3

Русия
Швейцария
Украйна

Балкански страни, в т. ч.: 4

Турция
Румъния
Сърбия и Черна гора
Македония

Америка, в т. ч.:
САЩ

Азия, в т. ч.:
Китай
Сингапур
Грузия

Други

ОБЩО ИЗНОС (FOB)

1952.5 60.0 2180.3 60.3 227.7 11.7
1833.9 56.4 2028.4 56.1 194.5 10.6

503.1 15.5 487.4 13.5 -15.7 -3.1
345.0 10.6 398.9 11.0 53.9 15.6
336.0 10.3 389.9 10.8 53.8 16.0
172.0 5.3 213.6 5.9 41.5 24.1
164.5 5.1 168.6 4.7 4.1 2.5

88.9 2.7 110.5 3.1 21.6 24.3
56.1 1.7 83.5 2.3 27.4 48.9
79.5 2.4 82.4 2.3 2.9 3.7
49.1 1.5 48.0 1.3 -1.1 -2.2

118.6 3.6 151.9 4.2 33.3 28.1
25.4 0.8 35.6 1.0 10.2 40.2
26.3 0.8 31.4 0.9 5.1 19.4
18.4 0.6 20.3 0.6 1.9 10.4

106.5 3.3 139.3 3.9 32.9 30.9
42.5 1.3 50.3 1.4 7.8 18.4
23.9 0.7 25.8 0.7 1.9 8.0
25.0 0.8 25.8 0.7 0.8 3.2

585.4 18.0 715.0 19.8 129.6 22.1
301.7 9.3 337.3 9.3 35.6 11.8

98.7 3.0 150.7 4.2 52.0 52.7
72.2 2.2 124.8 3.5 52.6 72.8
67.8 2.1 75.4 2.1 7.6 11.2

208.1 6.4 206.4 5.7 -1.7 -0.8
160.7 4.9 144.8 4.0 -15.9 -9.9

172.7 5.3 185.9 5.1 13.1 7.6
32.4 1.0 23.9 0.7 -8.5 -26.2
15.8 0.5 23.8 0.7 8.1 51.0
20.7 0.6 23.6 0.7 2.9 14.1

226.5 7.0 186.2 5.2 -40.2 -17.8

3251.7 100.0 3613.1 100.0 361.4 11.1

Страни

(продължение)

януари – юни Промяна спрямо
същия период на

предходната година
млн.
евро

%

2003 2004
млн.
евро

отн. дял
%

млн.
евро

отн. дял
%
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Европейски съюз−25, в т. ч.:
Европейски съюз−15, в т. ч.: 1

Германия
Италия
Гърция
Франция
Великобритания
Австрия
Испания
Холандия
Белгия
Швеция
Европейски съюз−10, в т. ч.:2

Чехия
Полша
Унгария

Европа, в т. ч.: 3

Русия
Украйна
Швейцария

Балкански страни, в т. ч.: 4

Турция
Румъния
Сърбия и Черна гора
Македония

Америка, в т. ч.:
САЩ
Бразилия

Азия, в т. ч.:
Китай
Япония

Други

ОБЩО ВНОС (CIF)

1122.6 1286.5 163.9 14.6 1361.9 1632.7 270.8 19.9
1006.6 1141.3 134.6 13.4 1228.7 1463.9 235.2 19.1

290.1 323.4 33.2 11.5 346.8 423.5 76.7 22.1
208.6 220.7 12.1 5.8 264.7 319.3 54.7 20.7
146.0 170.7 24.6 16.9 161.0 172.6 11.7 7.3
110.7 122.7 12.0 10.8 141.0 159.0 17.9 12.7

51.6 65.7 14.1 27.3 55.5 73.0 17.5 31.6
38.5 51.6 13.1 34.0 55.4 75.8 20.4 36.7
43.5 45.1 1.6 3.7 56.4 66.9 10.5 18.7
34.6 40.3 5.6 16.3 42.3 44.9 2.6 6.1
30.5 37.8 7.3 24.1 34.4 43.6 9.2 26.7
21.3 24.5 3.2 15.2 35.9 40.6 4.7 13.1

115.9 145.2 29.3 25.3 133.2 168.8 35.6 26.7
32.3 41.3 9.0 27.8 38.1 45.3 7.2 18.9
29.2 33.8 4.6 15.6 33.0 43.3 10.3 31.2
24.7 31.3 6.6 26.6 29.7 35.3 5.6 19.0

389.1 443.9 54.8 14.1 423.1 538.3 115.2 27.2
298.5 321.6 23.2 7.8 315.0 375.0 60.0 19.0

54.1 80.0 25.8 47.7 80.2 116.8 36.6 45.6
30.3 34.4 4.1 13.5 21.7 37.1 15.4 70.9

177.8 237.4 59.6 33.5 230.3 268.9 38.6 16.8
115.1 150.4 35.2 30.6 159.4 166.4 7.0 4.4

45.7 62.4 16.7 36.5 50.6 80.2 29.6 58.5
5.5 9.3 3.8 68.4 7.9 9.6 1.7 20.9
4.7 10.9 6.2 133.3 5.4 7.0 1.6 30.1

129.1 214.2 85.1 65.9 146.5 177.2 30.6 20.9
54.2 56.1 1.9 3.5 81.9 84.4 2.5 3.0
20.5 79.8 59.3 289.6 27.7 18.7 -9.0 -32.5

177.9 207.5 29.6 16.6 209.8 254.2 44.3 21.1
45.5 75.1 29.6 65.2 57.1 91.3 34.2 60.0
25.8 30.7 4.9 18.8 30.1 38.8 8.7 29.1

87.1 22.4 -64.7 -74.3 85.7 43.8 -41.9 -48.9

2083.6 2411.9 328.3 0.2 2457.3 2915.0 457.7 0.2

Внос по основни търговски партньори и региони

Страни

(продължава)

I тримесечие II тримесечие

млн. евро промяна млн. евро промяна

2003 2004 млн.
евро % 2003 2004 млн.

евро %
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1 Включва страните – членки на Европейския съюз, преди разширяването от 1 май 2004 г.
2 Включва новите страни – членки на Европейския съюз, приети от 1 май 2004 г.
3 Включва Русия, Швейцария, Украйна, Гибралтар (Британски), Молдова, Беларус, Норвегия, Лихтенщайн, Сан Марино, Исландия и Монако.
4 Включва Турция, Румъния, Сърбия и Черна гора, Македония, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина.

Източници: Окончателни данни за 2003 г. и предварителни данни за 2004 г. към 28 юли 2004 г., получени от агенция
„Митници“. Информацията е допълнена с данни от НСИ и е обработена от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ.

Европейски съюз−25, в т. ч.:
Европейски съюз−15, в т. ч.: 1

Германия
Италия
Гърция
Франция
Великобритания
Австрия
Испания
Холандия
Белгия
Швеция
Европейски съюз−10, в т. ч.:2

Чехия
Полша
Унгария

Европа, в т. ч.: 3

Русия
Украйна
Швейцария

Балкански страни, в т. ч.: 4

Турция
Румъния
Сърбия и Черна гора
Македония

Америка, в т. ч.:
САЩ
Бразилия

Азия, в т. ч.:
Китай
Япония

Други

ОБЩО ВНОС (CIF)

2484.5 54.7 2919.1 54.8 434.7 17.5
2235.3 49.2 2605.1 48.9 369.8 16.5

637.0 14.0 746.9 14.0 109.9 17.3
473.3 10.4 540.0 10.1 66.8 14.1
307.0 6.8 343.3 6.4 36.3 11.8
251.7 5.5 281.7 5.3 29.9 11.9
107.1 2.4 138.7 2.6 31.6 29.5

93.9 2.1 127.4 2.4 33.4 35.6
99.9 2.2 112.0 2.1 12.1 12.1
76.9 1.7 85.1 1.6 8.2 10.7
64.9 1.4 81.4 1.5 16.5 25.5
57.1 1.3 65.1 1.2 7.9 13.9

249.1 5.5 314.0 5.9 64.9 26.0
70.4 1.5 86.6 1.6 16.2 23.0
62.3 1.4 77.1 1.4 14.8 23.8
54.4 1.2 66.6 1.3 12.2 22.4

812.2 17.9 982.2 18.4 170.0 20.9
613.5 13.5 696.6 13.1 83.2 13.6
134.4 3.0 196.8 3.7 62.4 46.5

52.1 1.1 71.5 1.3 19.5 37.4

408.1 9.0 506.4 9.5 98.3 24.1
274.6 6.0 316.8 5.9 42.2 15.4

96.3 2.1 142.6 2.7 46.3 48.0
13.5 0.3 18.9 0.4 5.4 40.4
10.0 0.2 17.9 0.3 7.8 77.9

275.7 6.1 391.4 7.3 115.7 42.0
136.1 3.0 140.4 2.6 4.3 3.2

48.2 1.1 98.5 1.8 50.3 104.3

387.7 8.5 461.7 8.7 73.9 19.1
102.5 2.3 166.4 3.1 63.9 62.3

55.9 1.2 69.5 1.3 13.6 24.3

172.7 3.8 66.2 1.2 -106.6 -61.7

4540.9 1.0 5326.9 1.0 785.9 0.2

Страни

(продължение)

януари – юни Промяна спрямо
същия период на

предходната година
млн.
евро

%

2003 2004
млн.
евро

отн. дял
%

млн.
евро

отн. дял
%
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Потребителски стоки
Храни
Цигари
Напитки
Дрехи и обувки
Лекарства и козметика
Мебели и дом. обзавеждане
Други

Суровини и материали
Чугун, желязо и стомана
Цветни метали
Химически продукти
Пластмаси, каучук
Торове
Текстилни материали
Суровини за производство на храни
Дървен материал и хартия, картон
Цимент
Тютюн
Други

Инвестиционни стоки
Машини, уреди и апарати
Електрически машини
Транспортни средства
Резервни части и оборудване
Други

Общо неенергийни стоки

Енергийни ресурси
Петролни продукти
Други

ОБЩО ИЗНОС (FOB)

572.4 632.8 60.4 10.6 585.8 618.5 32.7 5.6
49.4 65.4 16.0 32.3 73.5 77.2 3.7 5.0

4.1 5.2 1.1 25.9 4.0 6.2 2.2 54.6
16.0 16.8 0.8 4.9 19.1 18.1 -1.0 -5.2

364.3 404.0 39.7 10.9 346.5 361.8 15.3 4.4
42.6 36.0 -6.6 -15.4 38.9 39.0 0.0 0.1
54.1 61.6 7.5 13.9 59.2 68.9 9.6 16.3
41.9 43.9 2.0 4.7 44.4 47.4 2.9 6.6

688.8 728.1 39.3 5.7 665.0 816.2 151.2 22.7
140.0 173.5 33.5 24.0 145.1 201.0 55.9 38.6
133.7 163.7 29.9 22.4 103.1 159.1 56.0 54.3

60.9 52.0 -8.9 -14.5 57.4 55.1 -2.2 -3.9
40.0 43.4 3.4 8.5 45.5 44.4 -1.1 -2.5
32.5 18.1 -14.4 -44.4 13.4 24.2 10.8 80.9
62.7 70.2 7.5 12.0 73.4 81.8 8.4 11.4
47.7 23.8 -23.9 -50.1 47.0 35.7 -11.3 -24.1
39.9 47.9 8.0 20.1 52.3 63.6 11.3 21.7

6.7 4.5 -2.2 -32.3 8.9 7.2 -1.7 -19.0
29.6 17.6 -12.0 -40.6 5.8 20.8 15.0 258.5
95.1 113.3 18.2 19.1 113.1 123.2 10.1 8.9

234.9 236.0 1.2 0.5 220.9 265.4 44.5 20.2
71.6 81.4 9.8 13.7 75.1 92.3 17.3 23.0
33.3 23.4 -9.9 -29.7 27.5 23.7 -3.8 -13.7
21.5 23.3 1.8 8.2 10.2 14.4 4.3 41.8
43.9 52.5 8.6 19.5 47.4 59.2 11.8 24.9
64.5 55.4 -9.1 -14.1 60.8 75.7 14.9 24.6

1496.0 1596.9 100.9 0.1 1471.7 1700.1 228.4 0.2

139.2 121.1 -18.1 -0.1 144.8 195.0 50.2 0.3
99.2 71.5 -27.7 -27.9 126.2 160.8 34.7 27.5
40.0 49.6 9.6 24.0 18.6 34.2 15.5 83.2

1635.2 1718.0 82.8 5.1 1616.5 1895.1 278.6 17.2

Износ по начин на използване

Стокови групи

(продължава)

I тримесечие II тримесечие

млн. евро промяна млн. евро промяна

2003 2004 млн.
евро % 2003 2004 млн.

евро %
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Източници: Данни от агенция „Митници“. За 2003 г. окончателни данни, а за 2004 г. предварителни данни, получени на
28 юли 2004 г. Информацията е допълнена с данни от НСИ и е обработена от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ.

Потребителски стоки
Храни
Цигари
Напитки
Дрехи и обувки
Лекарства и козметика
Мебели и дом. обзавеждане
Други

Суровини и материали
Чугун, желязо и стомана
Цветни метали
Химически продукти
Пластмаси, каучук
Торове
Текстилни материали
Суровини за производство на храни
Дървен материал и хартия, картон
Цимент
Тютюн
Други

Инвестиционни стоки
Машини, уреди и апарати
Електрически машини
Транспортни средства
Резервни части и оборудване
Други

Общо неенергийни стоки

Енергийни ресурси
Петролни продукти
Други

ОБЩО ИЗНОС (FOB)

1158.2 35.6 1251.3 34.6 93.1 8.0
122.9 3.8 142.6 3.9 19.6 16.0

8.1 0.2 11.4 0.3 3.2 40.0
35.1 1.1 34.9 1.0 -0.2 -0.6

710.8 21.9 765.8 21.2 54.9 7.7
81.5 2.5 75.0 2.1 -6.5 -8.0

113.3 3.5 130.5 3.6 17.2 15.2
86.3 2.7 91.2 2.5 4.9 5.7

1353.8 41.6 1544.3 42.7 190.4 14.1
285.1 8.8 374.6 10.4 89.5 31.4
236.9 7.3 322.8 8.9 85.9 36.3
118.3 3.6 107.2 3.0 -11.1 -9.4

85.5 2.6 87.8 2.4 2.3 2.7
45.9 1.4 42.2 1.2 -3.6 -7.9

136.1 4.2 152.0 4.2 15.9 11.7
94.7 2.9 59.5 1.6 -35.2 -37.1
92.2 2.8 111.6 3.1 19.4 21.0
15.6 0.5 11.7 0.3 -3.8 -24.7
35.4 1.1 38.4 1.1 3.0 8.3

208.3 6.4 236.5 6.5 28.2 13.6

455.7 14.0 501.5 13.9 45.7 10.0
146.6 4.5 173.7 4.8 27.1 18.5

60.8 1.9 47.1 1.3 -13.7 -22.5
31.7 1.0 37.7 1.0 6.0 19.0
91.4 2.8 111.8 3.1 20.4 22.3

125.3 3.9 131.1 3.6 5.8 4.7

2967.7 0.9 3297.0 0.9 329.3 11.1

284.0 0.1 316.1 0.1 32.1 11.3
225.3 6.9 232.4 6.4 7.0 3.1

58.6 1.8 83.7 2.3 25.1 42.8

3251.7 100.0 3613.1 100.0 361.4 11.1

Стокови групи

(продължение)

януари – юни Промяна спрямо
същия период на

предходната година
млн.
евро %

2003 2004
млн.
евро

отн. дял
%

млн.
евро

отн. дял
%
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Потребителски стоки
Храни, напитки и цигари
Мебели и дом. обзавеждане
Лекарства и козметика
Дрехи и обувки
Автомобили
Други

Суровини и материали
Руди
Чугун, желязо и стомана
Цветни метали
Текстилни материали
Дървен материал и хартия, картон
Химически продукти
Пластмаси, каучук
Суровини за производство на храни
Кожи
Тютюн
Други

Инвестиционни стоки
Машини, уреди и апарати
Електрически машини
Транспортни средства
Резервни части и оборудване
Други

Общо неенергийни стоки

Енергийни ресурси
Горива
   Суров петрол и природен газ
   Въглища
   Други горива
Други
   Масла

Друг внос 1

ОБЩО ВНОС (CIF)

312.5 385.6 73.1 23.4 356.6 478.1 121.5 34.1
58.9 70.5 11.6 19.7 68.2 65.5 -2.8 -4.1
58.1 71.5 13.4 23.0 75.9 106.0 30.2 39.8
79.8 101.3 21.5 26.9 73.3 118.0 44.7 61.0
20.5 25.0 4.5 22.1 25.0 28.1 3.1 12.5
48.7 65.8 17.1 35.0 59.6 91.3 31.7 53.3
46.5 51.5 5.0 10.8 54.7 69.2 14.5 26.6

844.4 1047.4 203.0 24.0 999.6 1161.3 161.7 16.2
77.3 93.2 15.9 20.6 68.9 99.4 30.5 44.4
44.4 83.8 39.4 88.9 58.7 108.8 50.2 85.5
22.2 25.5 3.3 14.9 22.4 26.7 4.2 18.8

290.2 306.6 16.4 5.7 376.4 391.0 14.6 3.9
45.8 53.7 7.9 17.3 52.2 62.7 10.5 20.0
53.8 64.1 10.3 19.1 62.3 66.4 4.1 6.5
87.6 105.4 17.8 20.3 110.4 134.1 23.7 21.5
42.7 119.6 76.9 180.0 50.8 40.8 -10.0 -19.7
19.8 16.6 -3.1 -15.8 30.8 28.9 -1.9 -6.0

7.2 8.7 1.5 20.8 4.1 4.8 0.7 16.8
153.4 170.0 16.6 10.8 162.6 197.7 35.1 21.6

479.9 589.3 109.4 22.8 639.1 761.6 122.5 19.2
168.1 204.2 36.1 21.5 260.4 257.5 -2.9 -1.1

65.9 75.3 9.4 14.3 95.8 88.1 -7.7 -8.0
104.7 143.3 38.6 36.9 123.6 216.4 92.8 75.1

75.0 88.4 13.4 17.9 81.1 96.8 15.7 19.4
66.2 78.0 11.8 17.8 78.2 102.7 24.6 31.4

1636.8 2022.2 385.4 23.5 1995.3 2401.0 405.7 20.3

425.1 371.1 -53.9 -12.7 430.0 490.8 6073.7 14.1
402.0 335.6 -66.4 -16.5 390.6 436.2 45.6 11.7
342.6 290.0 -52.6 -15.3 327.3 364.5 37.2 11.4

48.7 38.4 -10.4 -21.3 53.0 65.4 12.3 23.3
10.7 7.2 -3.5 -32.3 10.3 6.4 -3.9 -37.8
23.1 35.5 12.5 54.1 39.4 54.5 15.1 38.3
23.1 35.5 12.5 54.1 39.4 54.5 15.1 38.3

21.7 18.5 -3.2 -14.7 32.0 23.3 -8.7 -27.3

2083.6 2411.9 328.3 15.8 2457.3 2915.0 457.7 18.6

Внос по начин на използване

Стокови групи

(продължава)

I тримесечие II тримесечие

млн. евро промяна млн. евро промяна

2003 2004 млн.
евро % 2003 2004 млн.

евро %
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1 Информацията за вноса на стоки в Глава 99 „Митнически облекчения“ на Митническата тарифа не е достатъчна за класифицирането
на стоките в съответната стокова група.

Източници: Данни от агенция „Митници“. За 2003 г. окончателни данни, а за 2004 г. предварителни данни, получени на 28 юли
2004 г. Информацията е допълнена с данни от НСИ и е обработена от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ.

Потребителски стоки
Храни, напитки и цигари
Мебели и дом. обзавеждане
Лекарства и козметика
Дрехи и обувки
Автомобили
Други

Суровини и материали
Руди
Чугун, желязо и стомана
Цветни метали
Текстилни материали
Дървен материал и хартия, картон
Химически продукти
Пластмаси, каучук
Суровини за производство на храни
Кожи
Тютюн
Други

Инвестиционни стоки
Машини, уреди и апарати
Електрически машини
Транспортни средства
Резервни части и оборудване
Други

Общо неенергийни стоки

Енергийни ресурси
Горива
   Суров петрол и природен газ
   Въглища
   Други горива
Други
   Масла

Друг внос 1

ОБЩО ВНОС (CIF)

669.1 14.7 863.6 16.2 194.5 29.1
127.2 2.8 136.0 2.6 8.8 6.9
134.0 3.0 177.5 3.3 43.5 32.5
153.1 3.4 219.2 4.1 66.2 43.2

45.4 1.0 53.1 1.0 7.6 16.8
108.3 2.4 157.1 2.9 48.8 45.1
101.1 2.2 120.7 2.3 19.5 19.3

1844.0 40.6 2208.7 41.5 364.7 19.8
146.2 3.2 192.7 3.6 46.5 31.8
103.0 2.3 192.6 3.6 89.6 86.9

44.6 1.0 52.1 1.0 7.5 16.8
666.6 14.7 697.6 13.1 31.0 4.7

98.0 2.2 116.4 2.2 18.4 18.8
116.2 2.6 130.5 2.5 14.4 12.4
198.0 4.4 239.6 4.5 41.5 21.0

93.5 2.1 160.4 3.0 66.9 71.6
50.6 1.1 45.6 0.9 -5.0 -9.9
11.4 0.3 13.6 0.3 2.2 19.4

316.0 7.0 367.7 6.9 51.7 16.4

1119.0 0.2 1350.9 0.3 231.9 20.7
428.5 9.4 461.7 8.7 33.2 7.7
161.7 3.6 163.4 3.1 1.8 1.1
228.3 5.0 359.7 6.8 131.4 57.6
156.1 3.4 185.3 3.5 29.2 18.7
144.4 3.2 180.8 3.4 36.4 25.2

3632.1 0.8 4423.2 0.8 791.1 21.8

855.1 18.8 861.9 16.2 6.8 0.8
792.6 17.5 771.9 14.5 -20.8 -2.6
669.9 14.8 654.5 12.3 -15.4 -2.3
101.8 2.2 103.7 1.9 2.0 1.9

21.0 0.5 13.6 0.3 -7.3 -35.0
62.5 1.4 90.0 1.7 27.6 44.1
62.5 1.4 90.0 1.7 27.6 44.1

53.7 1.2 41.8 0.8 -11.9 -22.2

4540.9 100.0 5326.9 100.0 785.9 17.3

Стокови групи

(продължение)

януари – юни Промяна спрямо
същия период на

предходната година
млн.
евро %

2003 2004
млн.
евро

отн. дял
%

млн.
евро

отн. дял
%
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Платежен баланс*
(млн. евро)

А. Текуща сметка 1

      Стоки: кредит (FOB)
      Стоки: дебит (FOB)

            Търговски баланс 2

      Услуги: кредит
        Транспорт 3

        Туризъм 4

        Други услуги
      Услуги: дебит
        Транспорт 3

        Туризъм 4

        Други услуги

            Услуги, нето

            Стоки и нефакторни услуги, нето

      Доход: кредит
        Компенсации на заетите
        Инвестиционен доход
           Преки инвестиции
           Портфейлни инвестиции
           Други инвестиции
      Доход: дебит
        Компенсации на заетите
        Инвестиционен доход
           Преки инвестиции
           Портфейлни инвестиции
           Други инвестиции

            Доход, нето

            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето

            Текущи трансфери, нето 5

      Текущи трансфери, кредит
      Текущи трансфери, дебит

Б. Капиталова сметка 1, 6

      Капиталови трансфери, нето

            Общо за групи А и Б

В. Финансова сметка 1, 6

      Преки инвестиции в чужбина
             Участие в капитала
             Друг капитал
             Реинвестирана печалба
      Преки инвестиции в България 7

             Участие в капитала
             Друг капитал 8

             Реинвестирана печалба

      Портфейлни инвестиции – активи
              Акции
              Облигации

2004
I II III I трим. IV V VI II трим. I полуг.

-228.5 -126.8 -136.7 -492.0 -225.5 -216.1 -25.5 -467.1 -959.1

500.4 582.1 635.5 1718.0 597.8 601.5 695.8 1895.1 3613.1
-654.9 -727.5 -844.6 -2227.0 -865.3 -910.0 -913.3 -2688.6 -4915.6

-154.5 -145.4 -209.1 -509.0 -267.6 -308.5 -217.5 -793.6 -1302.6

160.0 158.3 178.4 496.7 163.5 273.5 389.1 826.1 1322.8
51.1 55.0 59.6 165.7 54.2 78.1 105.0 237.3 403.0
64.2 65.9 69.6 199.7 62.9 150.2 233.5 446.5 646.3
44.6 37.4 49.1 131.2 46.5 45.3 50.6 142.3 273.5

-176.4 -156.9 -184.5 -517.9 -205.7 -204.2 -219.6 -629.5 -1147.4
-79.5 -79.5 -91.0 -249.9 -97.7 -101.2 -105.4 -304.3 -554.3
-61.4 -45.2 -48.3 -154.9 -58.9 -59.1 -67.6 -185.6 -340.5
-35.5 -32.3 -45.3 -113.1 -49.0 -43.9 -46.6 -139.5 -252.6

-16.5 1.4 -6.1 -21.2 -42.2 69.3 169.5 196.6 175.4

-171.0 -144.0 -215.3 -530.2 -309.8 -239.1 -48.0 -596.9 -1127.2

28.9 17.8 20.1 66.8 20.7 19.4 21.9 62.0 128.8
1.3 5.1 7.0 13.4 7.3 7.1 7.5 21.9 35.3

27.6 12.7 13.1 53.4 13.4 12.3 14.4 40.1 93.5
0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.3

10.8 6.9 7.5 25.2 8.0 9.0 9.5 26.5 51.7
16.7 5.8 5.6 28.1 5.3 3.2 4.9 13.3 41.4

-134.1 -43.2 -27.9 -205.2 -18.4 -51.3 -42.0 -111.6 -316.8
-1.0 -0.4 -0.6 -1.9 -0.4 -0.9 -0.6 -2.0 -3.9

-133.2 -42.8 -27.3 -203.3 -18.0 -50.3 -41.3 -109.6 -312.9
-13.7 -15.1 -15.1 -44.0 -14.0 -37.5 -20.5 -72.0 -116.0

-111.3 -13.7 -0.2 -125.2 0.0 -0.6 -0.3 -0.9 -126.2
-8.1 -14.0 -12.0 -34.1 -3.9 -12.2 -20.6 -36.7 -70.8

-105.3 -25.4 -7.8 -138.4 2.4 -31.9 -20.1 -49.6 -188.0

-276.3 -169.3 -223.1 -668.7 -307.4 -271.0 -68.1 -646.5 -1315.1

47.8 42.5 86.3 176.6 81.9 54.9 42.6 179.4 356.0
58.3 51.4 96.2 206.0 94.1 66.1 65.3 225.5 431.5

-10.6 -8.8 -9.9 -29.3 -12.2 -11.2 -22.8 -46.1 -75.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-228.5 -126.8 -136.7 -492.0 -225.5 -216.1 -25.5 -467.1 -959.1

34.9 443.0 286.5 764.4 147.0 440.2 461.9 1049.1 1813.5

-4.8 -1.1 -7.8 -13.7 -0.7 -1.0 -0.8 -2.5 -16.1
-4.1 -0.8 -6.2 -11.1 -0.5 -1.0 -0.2 -1.7 -12.8
-0.6 -0.3 -1.6 -2.5 -0.1 0.0 -0.6 -0.8 -3.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

122.2 131.9 111.9 366.1 46.7 99.7 501.2 647.6 1013.6
8.1 67.9 21.5 97.5 13.5 6.3 435.3 455.1 552.7

102.8 52.7 78.8 234.3 22.7 83.0 55.6 161.3 395.6
11.3 11.3 11.6 34.2 10.4 10.4 10.3 31.2 65.4

-51.0 -13.6 29.8 -34.8 -60.0 23.0 23.2 -13.8 -48.6
-0.2 -0.6 -0.1 -0.9 -4.6 -0.3 2.5 -2.4 -3.3

-50.8 -13.0 29.8 -34.0 -55.4 23.3 20.7 -11.4 -45.3

(продължава)
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      Портфейлни инвестиции  – пасиви
              Акции
              Облигации

      Други инвестиции − активи 13

              Търговски кредити, нето
              Заеми
                    Търговски банки
                    Други сектори
               Валута и депозити
                    Търговски банки
                    Други сектори 9

               Други активи

      Други инвестиции – пасиви
              Търговски кредити, нето 10

              Заеми
                    Държавно управление
                    Търговски банки
                    Други сектори 8

               Депозити на нерезиденти
               Други пасиви

            Общо за групи А, Б и В

Г. Грешки и пропуски

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г)

Д. Резерви и друго финансиране
      Валутни резерви на БНБ 11

      Ползвани кредити от МВФ, нето
      Извънредно финансиране, нето 12

(продължение) (млн. евро)

2004
I II III I трим. IV V VI II трим. I полуг.

-84.2 -38.7 35.1 -87.7 -13.1 6.8 103.0 96.7 9.0
-14.6 -5.2 -2.9 -22.6 9.3 -0.3 4.8 13.8 -8.8
-69.6 -33.5 38.0 -65.1 -22.4 7.0 98.2 82.8 17.8

-94.4 117.0 -54.9 -32.3 89.1 101.4 -338.6 -148.0 -180.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.4 -0.4 -2.3 6.7 -2.9 -2.4 -10.0 -15.2 -8.5
2.6 -0.7 -2.1 -0.2 -2.8 -1.1 -4.7 -8.5 -8.8
6.9 0.2 -0.2 6.9 -0.1 -1.3 -5.3 -6.7 0.3

-87.5 108.7 -60.3 -39.2 74.6 105.9 -366.8 -186.3 -225.5
-87.5 104.5 -63.3 -46.3 82.2 92.1 -363.8 -189.5 -235.9

0.0 4.2 3.0 7.2 -7.6 13.8 -3.0 3.2 10.4
-16.3 8.8 7.7 0.2 17.5 -2.1 38.2 53.5 53.7

147.0 247.5 172.3 566.8 85.0 210.4 173.8 469.1 1035.9
69.2 69.2 69.4 207.8 38.4 38.4 38.4 115.3 323.2
83.9 24.7 116.8 225.3 46.9 48.7 88.6 184.2 409.6
-8.7 -10.4 -29.9 -48.9 5.2 7.3 -7.5 5.0 -43.9
6.6 6.5 27.5 40.6 11.9 27.1 63.3 102.3 142.9

86.0 28.6 119.1 233.6 29.8 14.4 32.7 77.0 310.6
-22.6 81.6 17.1 76.1 -0.8 92.5 61.9 153.6 229.7
16.5 71.9 -30.9 57.5 0.4 30.6 -15.1 16.0 73.5

-193.6 316.2 149.8 272.4 -78.5 224.1 436.4 582.0 854.4

-109.2 -203.3 15.7 -296.8 140.8 76.5 -25.9 191.5 -105.3

-302.8 113.0 165.5 -24.4 62.3 300.6 410.5 773.4 749.1

302.8 -113.0 -165.5 24.4 -62.3 -300.6 -410.5 -773.4 -749.1
283.0 -138.6 -186.2 -41.8 -50.5 -290.5 -400.0 -741.0 -782.8

0.0 25.6 20.7 46.4 -11.8 -10.1 -10.5 -32.4 13.9
19.8 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8

* Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-ото издание на „Ръководство по платежен баланс“ на МВФ.
1 Данните са предварителни.
2 Данни от митнически декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са

съгласувани с НСИ.
3 Оценка на БНБ.
4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката.
5 Включително данни от Министерството на финансите, Агенцията за чуждестранна помощ, Българския червен кръст и агенция

„Митници“.
6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви).
7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централния депозитар, търговските банки и др.
8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина.
9 За 2003 г. са използвани данни на Банката за международни разплащания (BIS). За 2004 г. данните са на БНБ и подлежат на ревизии.
10Включени са външните задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици).
11Не се включват измененията на валутните резерви на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение

на валутните резерви, а положителният (+) − намаление.
12Включва заеми, отпуснати в подкрепа на платежния баланс (вкл. от Европейския съюз, Световната банка и др.).
13Данните за търговските кредити за 2004 г. подлежат на ревизии.

Източник: БНБ.
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Брутен външен дълг по кредитори
(млн. евро)

10768.9 10476.2 11335.5 11964.0 1487.8 14.2
8996.6 8387.6 8794.7 8989.0 601.3 7.2
3291.3 3114.6 3179.4 3145.3 30.7 1.0
2709.6 2628.2 2716.7 2688.4 60.2 2.3
1005.2 940.2 1015.0 978.7 38.4 4.1

971.8 1003.1 1026.3 1025.5 22.4 2.2
390.0 350.0 350.0 350.0 0.0 0.0

342.6 334.9 325.4 334.2 -0.7 -0.2
581.8 486.4 462.7 456.9 -29.4 -6.1
284.5 218.9 198.2 197.8 -21.0 -9.6
297.3 267.5 264.5 259.1 -8.4 -3.1

5705.3 5273.1 5615.3 5843.7 570.6 10.8
2398.7 1890.1 1911.3 1922.2 32.1 1.7

247.1 247.1 247.1 247.1 0.0 0.0
2000.6 1787.6 1820.1 1825.9 38.3 2.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
-284.4 -292.8 -307.9 -241.8 51.0 -17.4
137.7 190.2 220.9 319.7 129.5 68.1

1772.3 2088.6 2540.8 2975.1 886.5 42.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

1772.3 2088.6 2540.8 2975.1 886.5 42.4
311.2 506.5 587.2 746.8 240.3 47.5

1461.2 1582.1 1953.6 2228.2 646.2 40.8
406.3 688.8 852.4 1011.7 323.0 46.9

1054.8 893.3 1101.2 1216.5 323.2 36.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

97.8 175.9 256.9 299.4 123.5 70.2
198.7 441.3 530.0 617.5 176.3 39.9
144.3 276.8 335.6 377.5 100.7 36.4

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (A + Б)
A. Дългосрочен дълг
        I. Официални кредитори
            1. Международни финансови институции
                    Международен валутен фонд
                    Световна банка
                    Европейски съюз
                    Други международни
                    финансови институции
             2. Двустранни кредити
                    Парижки клуб и неразсрочен дълг
                    Други двустранни кредити
        II. Частни кредитори
             1. Брейдиоблигации
             2. Еврооблигации
             3. Глобални облигации
             4. Други облигации
             5. Други държавни ценни книжа 1

             6. На търговски банки
Б. Краткосрочен дълг
         I.  Официални кредитори
        II. Частни кредитори
             1. На търговски банки
             2. На други сектори
                    финансови кредити
                    търговски кредити
             3. Държавни ценни книжа

Аналитични статии 2

  1. Револвиращи кредити
  2. Кредити, платими при поискване,
      в т. ч. вътрешнофирмени
Забележки:
1 Включват се държавни ценни книжа (деноминирани в левове и чуждестранна валута), притежавани от нерезиденти, и се приспадат

брейдиоблигациите, еврооблигациите и глобалните облигации, притежавани от резиденти.
2 Поради тримесечната отчетност и необходимото време за обработка на информацията данните за търговските кредити за периода

април – юни 2004 г. са оценка на БНБ.

2002 2003 2004 VI.2004/XII.2003

XII XII III VI млн. евро %
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Обслужване на брутния външен дълг по кредитори
(млн. евро)

382.0 223.4 605.3 46.2 23.1 69.4
277.6 211.2 488.8 39.5 22.7 62.2
167.0 56.8 223.8 16.8 15.7 32.5
117.3 48.1 165.4 12.5 13.3 25.8

61.8 11.1 72.9 0.0 0.0 0.0
22.9 17.3 40.2 7.7 10.6 18.3

0.0 5.3 5.3 0.0 2.3 2.3

32.6 14.4 47.0 4.7 0.4 5.2
49.7 8.7 58.4 4.3 2.4 6.7
40.3 5.7 46.0 0.0 0.1 0.1

9.4 3.1 12.5 4.3 2.3 6.6
110.6 154.4 265.0 22.8 6.9 29.7

45.9 31.2 77.0 0.0 0.0 0.0
2.1 104.2 106.3 0.0 0.0 0.0

12.6 3.3 16.0 1.8 1.1 2.8
49.9 15.7 65.6 21.0 5.9 26.8

104.3 12.2 116.5 6.7 0.5 7.2

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (A + Б)
A. Дългосрочен дълг
     I. Официални кредитори
         1. Международни финансови институции
                Международен валутен фонд
                Световна банка
                Европейски съюз
                Други международни
                финансови институции
        2.  Двустранни кредити
                Парижки клуб и неразсрочен дълг
                Други двустранни кредити
    II. Частни кредитори
            Брейдиоблигации
            Други облигации
            Търговски банки
            Други частни кредитори
Б. Краткосрочен дълг

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (A + Б)
A. Дългосрочен дълг
     I. Официални кредитори
         1. Международни финансови институции
                Международен валутен фонд
                Световна банка
                Европейски съюз
                Други международни
                финансови институции
        2.  Двустранни кредити
                Парижки клуб и неразсрочен дълг
                Други двустранни кредити
    II. Частни кредитори
            Брейдиоблигации
            Други облигации
            Търговски банки
            Други частни кредитори
Б. Краткосрочен дълг

51.5 20.4 71.9 340.5 197.7 538.2 -41.4 -25.7 -67.2
43.0 19.5 62.5 262.0 190.9 452.8 -15.6 -20.3 -36.0
23.7 13.7 37.5 133.6 45.8 179.4 -33.5 -11.0 -44.4
22.4 11.7 34.2 101.2 39.1 140.3 -16.1 -8.9 -25.0
10.5 0.0 10.5 48.0 10.6 58.7 -13.7 -0.5 -14.2

9.4 9.5 18.8 23.5 16.2 39.7 0.6 -1.0 -0.5
0.0 1.7 1.7 0.0 3.6 3.6 0.0 -1.6 -1.6

2.6 0.5 3.1 29.6 8.6 38.3 -3.0 -5.8 -8.7
1.3 2.0 3.3 32.4 6.7 39.0 -17.3 -2.1 -19.4
0.0 0.0 0.0 21.5 4.0 25.4 -18.9 -1.7 -20.5
1.3 2.0 3.3 10.9 2.7 13.6 1.5 -0.4 1.1

19.2 5.7 25.0 128.4 145.1 273.5 17.8 -9.3 8.5
0.0 0.0 0.0 38.2 18.1 56.3 -7.7 -13.1 -20.7
0.0 0.0 0.0 0.0 106.4 106.4 -2.1 2.2 0.1
3.1 1.9 5.0 15.6 4.8 20.4 3.0 1.5 4.4

16.2 3.8 20.0 74.6 15.7 90.3 24.7 0.0 24.7
8.5 0.9 9.5 78.5 6.8 85.3 -25.8 -5.4 -31.2

(продължава)

(продължение) (млн. евро)

януари – юни 2003 юни 2003
Главница Лихва Общо Главница Лихва Общо

юни 2004
Главница Лихва Общо

януари − юни 2004
Главница Лихва Общо

Промяна1

Главница Лихва Общо

1 Промяна за периода януари – юни 2004 г. спрямо периода януари – юни 2003 г.

Източник: БНБ.
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Брутен външен дълг по дебитори
(млн. евро)

10768.9 10476.2 11335.5 11964.0 1487.8 14.2
7960.6 7101.9 7273.3 7320.9 219.0 3.1
7744.3 6902.9 7026.3 7007.1 104.2 1.5
3097.9 2978.0 3047.7 3011.9 33.9 1.1
3097.9 2978.0 3047.7 3011.9 33.9 1.1

985.0 940.2 1015.0 978.7 38.4 4.1
834.7 893.9 914.9 914.2 20.3 2.3
390.0 350.0 350.0 350.0 0.0 0.0
284.5 218.9 198.2 197.8 -21.0 -9.6
192.5 195.3 189.2 197.1 1.8 0.9

45.3 31.8 28.9 28.6 -3.2 -10.0
178.1 167.2 161.6 161.7 -5.5 -3.3
119.2 100.3 103.0 97.4 -2.9 -2.9

68.8 80.5 86.9 86.3 5.9 7.3
4646.4 3924.8 3978.6 3995.2 70.4 1.8
2398.7 1890.1 1911.3 1922.2 32.1 1.7

654.7 537.9 555.7 558.9 21.0 3.9
780.8 577.3 563.4 566.6 -10.8 -1.9
963.1 774.9 792.2 796.7 21.8 2.8
247.1 247.1 247.1 247.1 0.0 0.0

2000.6 1787.6 1820.1 1825.9 38.3 2.1
383.8 396.4 447.1 453.1 56.6 14.3
383.8 396.4 447.1 453.1 56.6 14.3
383.8 396.4 447.1 453.1 56.6 14.3
137.1 109.2 111.4 111.3 2.1 1.9

48.4 44.5 41.6 41.3 -3.2 -7.2
41.7 39.5 41.2 40.5 1.0 2.6

156.6 203.2 252.9 259.9 56.7 27.9
20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -
20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -
20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -

-187.7 -197.4 -200.1 -139.3 58.1 -29.4
0.0 7.3 7.3 7.3 0.0 0.0
0.0 7.3 7.3 7.3 0.0 0.0
0.0 7.3 7.3 7.3 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
8.1 15.4 20.0 22.3 7.0 45.4
6.9 15.0 19.5 22.0 7.0 46.3
3.6 13.5 16.7 19.0 5.4 40.0
3.3 1.5 2.8 3.0 1.5 102.5
1.2 0.3 0.5 0.3 0.0 5.7

88.6 72.7 80.4 72.9 0.1 0.2
0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -
0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -
0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -

32.1 53.2 63.5 56.8 3.5 6.6
32.0 53.2 63.5 56.8 3.5 6.6

0.115 0 0 0 0.0 -
55.5 19.5 16.9 16.1 -3.4 -17.5

0 0 0.0 -
0.0 0.1 0.1 0.1 100.0

55.5 19.5 16.8 16.0 -3.5 -18.2
-284.4 -292.8 -307.9 -241.8 51.0 -17.4

36.5 4.5 8.1 7.8 3.3 73.6
-66.9 -66.0 -108.6 -89.2 -23.3 35.3
-71.7 -65.3 -56.6 -56.8 8.5 -13.0

-182.3 -166.0 -150.7 -103.6 62.4 -37.6
2808.3 3374.3 4062.1 4643.2 1268.8 37.6

440.8 681.3 788.1 1044.2 362.9 53.3
144.0 184.8 216.8 318.3 133.5 72.2
134.0 176.7 204.2 300.7 124.1 70.2

9.9 8.2 12.6 17.6 9.4 115.6
0.0 0.0 0.0 -

Общо (А+Б) 1

А. Публичен сектор  (I+II+III+IV)
    I. Правителство (1+2) 2

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
                    Световна банка
                    Европейски съюз
                    Парижки клуб и неразсрочен дълг
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Двустранни кредити
                   Японска импортно-експортна банка
                   Други
         2. Облигации
                    Брейдиоблигации
                               DISC
                               FLIRB
                               IAB
                     Еврооблигации
                     Глобални облигации
   II. Държавногарантиран дълг 2, 3

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Световна банка
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Други
  III. Българска народна банка 2

                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
 IV. Други дебитори
      Местни органи на управление (1+2)
          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
          2. Облигации
      Търговски банки (1+2) 4

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Депозити на нерезиденти
      Търговски фирми (1+2+3) 5

          1. Вътрешнофирмени заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          3. Търговски кредити 6

                 Дългосрочни заеми
                 Вътрешнофирмени заеми
                 Краткосрочни заеми
      Други
           Държавни ценни книжа 7

           Брейдиоблигации − резиденти 8

           Еврооблигации − резиденти 8

           Глобални облигации − резиденти 8

Б. Частен сектор  (I+II)
    I. Търговски банки (1+2+3) 4

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
                 Просрочия

2002 2003 2004 VI.2004/XII.2003

XII XII III VI млн. евро %

(продължава)
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1 Предварителни данни. Равностойността в евро е изчислена по курс  на съответните чуждестранни валути към края на периода.
2 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на  Министерството на финансите − предварителни данни към

7 септември 2004 г.
3 В съответствие с международната методология по статистика на външния дълг в размера на държавногарантирания дълг БНБ включва

заемите с държавни гаранции на небюджетни предприятия.
4 По данни от търговските банки.
5 Данните обхващат само кредитите, регистрирани в БНБ и за които тя е получила информация.
6 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните за търговските кредити за периода април − юни 2004 г. са оценка на БНБ.
7 Поради прилагането на резидентния принцип от БНБ в публичния дълг се включват държавните ценни книжа (деноминирани в левове и

чуждестранна валута), притежавани от нерезиденти (по номинал).
8 Поради прилагането на резидентния принцип публичният дълг се намалява с обема на ценните книжа, емитирани от резиденти на

международните финансови пазари и притежавани от резиденти, поради което те се посочват със знак минус (по номинал).

Източник: БНБ.

(продължение) (млн. евро)

2002 2003 2004 VI.2004/XII.2003

XII XII III VI млн. евро %

          2. Облигации
          3. Депозити на нерезиденти
  II. Търговски фирми (1+2+3+4) 5

          1. Вътрешнофирмени заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          3. Търговски кредити 6

                 Дългосрочни заеми
                 Вътрешнофирмени заеми
                 Краткосрочни заеми
          4. Облигационни заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
296.8 496.5 571.3 725.8 229.3 46.2

2367.5 2693.0 3274.0 3599.0 906.0 33.6
635.5 1002.3 1187.9 1316.3 313.9 31.3
379.2 580.3 653.0 707.5 127.2 21.9
256.3 422.1 534.9 608.8 186.7 44.2
682.3 813.9 998.9 1079.4 265.5 32.6
532.8 547.2 681.5 676.5 129.2 23.6
149.4 266.7 317.5 402.9 136.3 51.1

1049.8 873.8 1084.3 1200.4 326.6 37.4
50.5 0.0 0.0 -

301.4 473.7 521.9 220.5 73.2
999.3 572.4 610.6 678.5 106.0 18.5

0.0 2.9 2.9 2.9 0.0 0.0
0.0 2.9 2.9 2.9 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
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Обслужване на брутния външен дълг по дебитори
(млн. евро)

382.0 223.4 605.3 46.2 23.1 69.4
218.0 195.4 413.3 22.0 16.7 38.7
174.1 202.5 376.6 10.4 13.8 24.2
126.2 49.8 176.0 10.4 13.8 24.2
126.2 49.8 176.0 10.4 13.8 24.2

42.4 10.9 53.3 0.0 0.0 0.0
17.9 14.1 32.1 6.1 9.1 15.2

0.0 5.3 5.3 0.0 2.3 2.3
40.3 5.7 46.0 0.0 0.1 0.1

7.8 8.2 16.0 0.0 0.0 0.0
2.2 0.4 2.6 0.0 0.0 0.0
4.5 1.5 6.1 3.1 1.4 4.5
4.9 1.5 6.4 1.2 0.9 2.1
0.5 0.8 1.3 0.0 0.1 0.1

47.8 152.7 200.5 0.0 0.0 0.0
47.8 32.1 79.9 0.0 0.0 0.0

0.0 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0
38.1 10.4 48.6 0.0 0.0 0.0

9.7 12.9 22.6 0.0 0.0 0.0
0.0 23.2 23.2 0.0 0.0 0.0
0.0 97.4 97.4 0.0 0.0 0.0

11.8 9.2 21.0 3.4 2.3 5.7
11.8 9.2 21.0 3.4 2.3 5.7
11.8 9.2 21.0 3.4 2.3 5.7

5.0 3.1 8.1 1.6 1.5 3.2
2.9 1.4 4.3 0.0 0.1 0.1
3.3 0.7 3.9 1.8 0.3 2.0
0.7 4.0 4.7 0.0 0.5 0.5

19.3 0.2 19.5 0.0 0.0 0.0
19.3 0.2 19.5 0.0 0.0 0.0
19.3 0.2 19.5 0.0 0.0 0.0
12.7 -16.5 -3.8 8.2 0.5 8.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 0.2 2.7 0.8 0.0 0.9
2.0 0.2 2.3 0.8 0.0 0.8
0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0
1.3 0.1 1.3 0.8 0.0 0.8
0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1

10.0 0.6 10.6 7.3 0.5 7.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.0 0.6 10.6 7.3 0.5 7.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 -17.3 -17.1 0.0 0.0 0.0
2.1 0.6 2.7 0.0 0.0 0.0

164.0 28.0 192.0 24.3 6.4 30.7
83.9 3.3 87.2 1.8 1.1 2.9
21.7 3.3 25.1 1.8 1.1 2.9
11.9 3.2 15.1 1.8 1.1 2.8

9.9 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

62.2 0.0 62.2 0.0 0.0 0.0
80.1 24.7 104.8 22.5 5.4 27.8
33.9 7.8 41.7 10.7 2.6 13.3
18.7 4.8 23.5 9.0 2.3 11.4
14.8 1.2 16.0 1.6 0.3 1.9

0.5 1.8 2.3 0.0 0.0 0.0
46.2 16.9 63.1 11.8 2.7 14.6
30.9 7.9 38.8 7.6 2.6 10.2
15.1 8.8 23.9 4.2 0.0 4.2

0.2 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Общо (А+Б) 2

А. Публичен сектор  (I+II+III+IV)
    I. Правителство (1+2) 3

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
                    Световна банка
                    Европейски съюз
                    Парижки клуб и неразсрочен дълг
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Двустранни кредити
                   Японска импортно-експортна банка
                   Други
         2. Облигации
                    Брейдиоблигации
                               DISC
                               FLIRB
                               IAB
                    Еврооблигации
                    Глобални облигации
   II. Държавногарантиран дълг 3, 4

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Световна банка
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Други
  III. Българска народна банка 3

                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
 IV. Други дебитори
      Местни органи на управление (1+2)
          1. Заеми
          2. Облигации
      Търговски банки (1+2) 5

          1. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Депозити на нерезиденти
      Търговски фирми (1+2) 6

          1. Вътрешнофирмени заеми
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
      Други
           Държавни ценни книжа
Б. Частен сектор  (I+II)
    I. Търговски банки (1+2+3) 5

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Облигации
          3. Депозити на нерезиденти
  II. Търговски фирми (1+2+3) 6

          1. Вътрешнофирмени заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
                 Просрочия
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
                 Просрочия
          3. Облигационни заеми

(продължава)

януари – юни 2003 юни 2003
Главница Лихва Общо Главница Лихва Общо
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Общо (А+Б) 2

А. Публичен сектор  (I+II+III+IV)
    I. Правителство (1+2) 3

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
                    Световна банка
                    Европейски съюз
                    Парижки клуб и неразсрочен дълг
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Двустранни кредити
                   Японска импортно-експортна банка
                   Други
         2. Облигации
                    Брейдиоблигации
                               DISC
                               FLIRB
                               IAB
                    Еврооблигации
                    Глобални облигации
   II. Държавногарантиран дълг 3, 4

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Световна банка
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Други
  III. Българска народна банка 3

                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
 IV. Други дебитори
      Местни органи на управление (1+2)
          1. Заеми
          2. Облигации
      Търговски банки (1+2) 5

          1. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Депозити на нерезиденти
      Търговски фирми (1+2) 6

          1. Вътрешнофирмени заеми
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
      Други
           Държавни ценни книжа
Б. Частен сектор  (I+II)
    I. Търговски банки (1+2+3) 5

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Облигации
          3. Депозити на нерезиденти
  II. Търговски фирми (1+2+3) 6

          1. Вътрешнофирмени заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
                 Просрочия
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
                 Просрочия
          3. Облигационни заеми

51.5 20.4 71.9 340.5 197.7 538.2 -41.4 -25.7 -67.2
31.9 14.6 46.6 180.6 176.5 357.1 -37.3 -18.9 -56.3
19.9 12.1 32.0 157.7 182.6 340.3 -16.4 -19.9 -36.3
19.9 12.1 32.0 117.4 41.5 158.9 -8.8 -8.3 -17.1
19.9 12.1 32.0 117.4 41.5 158.9 -8.8 -8.3 -17.1
10.5 0.0 10.5 48.0 10.6 58.7 5.6 -0.3 5.3

7.7 8.2 15.8 18.7 13.7 32.4 0.7 -0.4 0.3
0.0 1.7 1.7 0.0 3.6 3.6 0.0 -1.6 -1.6
0.0 0.0 0.0 21.5 4.0 25.4 -18.9 -1.7 -20.5
0.0 0.0 0.0 13.2 5.4 18.6 5.3 -2.8 2.6
0.4 0.1 0.5 3.9 0.7 4.6 1.7 0.3 2.0
0.0 1.1 1.1 6.1 1.3 7.5 1.6 -0.2 1.4
1.3 0.9 2.2 4.8 1.3 6.1 -0.1 -0.2 -0.3
0.0 0.1 0.1 1.2 0.8 2.0 0.7 0.0 0.6
0.0 0.0 0.0 40.3 141.1 181.4 -7.6 -11.6 -19.2
0.0 0.0 0.0 40.3 18.8 59.1 -7.6 -13.3 -20.9
0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 -3.4 -3.4
0.0 0.0 0.0 32.1 5.7 37.8 -6.0 -4.7 -10.7
0.0 0.0 0.0 8.2 7.7 15.8 -1.5 -5.2 -6.7
0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 18.1 0.0 -5.1 -5.1
0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 104.2 0.0 6.8 6.8
3.8 2.0 5.8 11.9 9.1 21.0 0.0 -0.1 0.0
3.8 2.0 5.8 11.9 9.1 21.0 0.0 -0.1 0.0
3.8 2.0 5.8 11.9 9.1 21.0 0.0 -0.1 0.0
1.7 1.3 3.0 4.8 2.5 7.3 -0.2 -0.6 -0.8
0.3 0.1 0.4 3.2 1.2 4.4 0.3 -0.2 0.1
1.8 0.2 1.9 3.1 0.5 3.6 -0.1 -0.2 -0.3
0.0 0.5 0.5 0.7 5.0 5.7 0.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.3 -0.2 -19.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.3 -0.2 -19.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.3 -0.2 -19.5
8.2 0.6 8.8 11.0 -15.2 -4.2 -1.7 1.3 -0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 0.0 1.2 2.7 0.4 3.1 0.1 0.2 0.4
1.0 0.0 1.0 2.3 0.4 2.7 0.3 0.2 0.5
0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.9 -0.2 0.2 0.0
1.0 0.0 1.0 1.7 0.1 1.8 0.5 0.0 0.4
0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 -0.1 0.0 -0.1
7.0 0.6 7.6 10.5 0.9 11.3 0.4 0.3 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.0 0.6 7.6 10.5 0.9 11.3 0.4 0.3 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -2.1 -16.5 -18.6 -2.2 0.8 -1.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.1 -0.6 -2.7

19.6 5.7 25.4 159.9 21.2 181.1 -4.1 -6.8 -10.9
6.9 1.9 8.8 53.1 5.4 58.5 -30.8 2.0 -28.8
6.9 1.9 8.8 20.4 5.4 25.8 -1.3 2.0 0.7
3.1 1.9 5.0 15.0 4.5 19.5 3.2 1.2 4.4
3.8 0.0 3.8 5.4 0.9 6.3 -4.4 0.8 -3.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 32.7 0.0 32.7 -29.5 0.0 -29.5

12.8 3.8 16.6 106.8 15.8 122.6 26.7 -8.8 17.8
6.7 1.0 7.7 50.3 8.3 58.6 16.4 0.5 16.9
5.8 0.6 6.4 30.0 4.2 34.2 11.4 -0.6 10.8
0.9 0.3 1.3 19.8 1.9 21.6 5.0 0.7 5.7
0.0 0.1 0.1 0.5 2.2 2.7 0.1 0.4 0.4
6.1 2.8 8.9 56.5 7.6 64.1 10.3 -9.3 1.0
3.4 2.3 5.7 38.4 5.8 44.2 7.5 -2.1 5.4
2.7 0.4 3.1 17.9 1.6 19.5 2.8 -7.2 -4.4
0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(продължение) (млн. евро)

юни 2004
Главница Лихва Общо

януари – юни 2004
Главница Лихва Общо

Промяна 1

Главница Лихва Общо

1 Промяна за периода януари − юни 2004 г. спрямо периода януари − юни 2003 г.
2 Фактически плащания. Предварителни данни. Данните са преизчислени в евро по средномесечния курс на съответните валути.
3 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите − предварителни данни към

7 септември 2004 г.
4 В съответствие с международната методология по статистика на външния дълг към държавногарантирания дълг БНБ отчита заемите

с държавни гаранции на небюджетни предприятия.
5 По данни от търговските банки.
6 Включва извършени плащания на главници и лихви по кредити, регистрирани в БНБ и за които тя е получила информация.

Източник: БНБ.
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Получени кредити и депозити
(млн. евро)

    По дебитори 1 VI.2003 VI.2004 I–VI.2004 I–VI.2003 Промяна2

116.1 232.5 1160.1 718.3 441.8
33.9 5.5 190.6 323.1 -132.5

5.4 1.9 107.2 258.9 -151.7
5.4 1.9 107.2 258.9 -151.7
5.4 1.9 107.2 258.9 -151.7
0.0 0.0 62.0 65.9 -3.9
2.1 1.8 29.0 159.8 -130.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 11.0 23.0 -12.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3 0.1 5.3 10.2 -4.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28.2 1.5 61.9 47.1 14.8
28.2 1.5 61.9 47.1 14.8
28.2 1.5 61.9 47.1 14.8

0.0 0.4 3.8 0.0 3.8
0.0 0.0 0.0 2.0 -2.0
1.2 0.7 3.2 2.8 0.5

27.0 0.4 54.8 42.3 12.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 2.1 21.5 17.1 4.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.9 9.7 1.6 8.1
0.3 0.8 9.3 1.3 8.0
0.0 0.0 7.3 0.0 7.3
0.3 0.8 2.0 1.3 0.8
0.1 0.1 0.4 0.3 0.1
0.0 1.3 11.8 15.5 -3.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.3 11.8 15.5 -3.7
0.0 1.3 11.8 15.5 -3.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Общо (А+Б)
А. Публичен сектор  (I+II+III+IV)
 I. Правителство (1+2) 3

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Международен валутен фонд
                    Световна банка
                    Европейски съюз
                    Парижки клуб и неразсрочен дълг
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Двустранни кредити
                    Японска импортно-експортна банка
                    Други
         2. Облигации
                    Еврооблигации
                    Глобални облигации
 II. Държавногарантиран дълг 3, 4

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                    Световна банка
                    Европейска инвестиционна банка
                    ЕБВР
                    Други
 III. Българска народна банка 3

 IV. Други дебитори
      Местни органи на управление (1+2)
          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
          2. Облигации
      Търговски банки (1+2) 5

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Депозити на нерезиденти
      Търговски фирми (1+2) 6

          1. Вътрешнофирмени заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
      Други
           Държавни ценни книжа 7

           Еврооблигации − резиденти

3. Публични финанси

(продължава)
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(продължение) (млн. евро)

    По дебитори 1 VI.2003 VI.2004 I–VI.2004 I–VI.2003 Промяна2

1 Предварителни данни. Равностойността в евро е изчислена по средномесечните курсове на съответните чуждестранни валути.
2 Промяна за периода януари − юни  2004 г. спрямо периода януари − юни  2003 г.
3 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на  Министерството на финансите − предварителни данни към 5 август

2004 г.
4 В съответствие с международната методология по статистика на външния дълг към държавногарантирания дълг БНБ отчита заемите

с държавни гаранции на небюджетните предприятия.
5 По данни от търговските банки.
6 Данните обхващат само кредитите, регистрирани в БНБ и за които тя е получила информация.
6 Данните обхващат само кредитите, регистрирани в БНБ и за които БНБ е получила информация. Поради тримесечната отчетност на

тези задължения, предвидена от Валутния закон, данните за нефинансовите предприятия подлежат на ревизии.
7 Поради прилагането на резидентния принцип от БНБ в получени кредити и депозити се включват и държавни ценни книжа (деноминирани

в левове и чуждестранна валута), закупени от нерезиденти на първичния пазар.

Източник: БНБ

Б. Частен сектор  (I+II)
    I. Търговски банки (1+2+3) 5

          1. Заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Облигации
          3. Депозити на нерезиденти
  II. Търговски фирми (1+2+3) 6

          1. Вътрешнофирмени заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          2. Други заеми
                 Дългосрочни заеми
                 Краткосрочни заеми
          3. Облигационни заеми
                 Дългосрочни заеми

82.2 227.0 969.5 395.2 574.3
34.7 151.4 414.7 119.0 295.8

2.7 88.1 151.0 14.0 -137.0
1.0 86.6 137.7 12.3 -125.4
1.7 1.5 13.3 1.7 -11.6
0.0 0.0 0.0 10.0 -10.0

31.9 61.9 262.3 95.0 167.3
47.5 75.7 554.8 276.2 278.5
25.3 30.5 248.6 144.2 104.4

7.0 3.5 164.4 86.7 77.7
18.4 27.1 84.2 57.5 26.6
22.2 45.1 306.2 122.7 183.5
16.0 7.1 168.9 73.1 95.8

6.2 38.1 137.2 49.6 87.7
0.0 0.0 0.0 9.3 -9.3
0.0 0.0 0.0 9.3 -9.3
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Получени кредити и депозити
(млн. евро)

    По кредитори VI.2003 VI.2004 I–VI.2004 I–VI.2003 Промяна1

116.1 232.5 1160.1 718.3 441.8
57.6 101.7 659.2 513.0 146.3

8.8 2.9 128.7 269.7 -141.0
8.8 2.9 128.7 269.7 -141.0
0.0 0.0 62.0 65.9 -3.9
2.1 2.2 32.8 159.8 -127.0

6.7 0.7 33.9 44.0 -10.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

48.8 98.8 530.5 243.2 287.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 86.6 144.9 22.3 122.7

47.8 12.2 385.6 220.9 164.6
58.5 130.8 500.9 205.4 295.5

12.6 42.4 193.0 108.9 84.2

21.5 3.0 83.8 42.1 41.6

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (A + Б)
A. Дългосрочен дълг
     I. Официални кредитори
         1. Международни финансови институции
                Международен валутен фонд
                Световна банка
                Други международни
                финансови институции
        2.  Двустранни кредити
                Парижки клуб и неразсрочен дълг
                Други двустранни кредити
    II. Частни кредитори
            Брейдиоблигации
            Еврооблигации
            Глобални облигации
            Други облигации
            Търговски банки
            Други частни кредитори
Б. Краткосрочен дълг

Допълнителни таблици 2

Предоставени револвиращи кредити

Нетно изменение на задълженията по
търговски кредити 3

1 Промяна за периода януари − юни 2004 г. спрямо периода януари − юни  2003 г.
2 Тази информация не се включва в таблиците Получени кредити и депозити по дебитори и по кредитори.
3 Нетното нарастване на размера на получените търговски кредити през отчетния месец се отразява в допълнителните таблици към

Получени кредити и депозити, а нетното намаление − в допълнителните таблици.

Източник: БНБ
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Консолидиран държавен бюджет към 30 юни 2004 г.*
(хил. лв.)

I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

 Общи приходи

Текущи приходи
   Данъчни приходи
   Неданъчни приходи
   Помощи

II. РАЗХОДИ

Текущи разходи
   Капиталови разходи
   Прираст на държавния резерв и
   изкупуване на земеделска продукция

III.ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) ОТ/ЗА
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ,  БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ (НЕТО)

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА
РЕПУБЛИКАНСКИЯ  БЮДЖЕТ,  БЮДЖЕТНИ
СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
(НЕТО)

V.ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) ОТ/ЗА ЦРБ ЗА
ДРУГИ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

VI. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

VII. ФИНАНСИРАНЕ

Външно финансиране − нето
Вътрешно финансиране − нето
Приватизация

*Данните са предварителни.

Източник: МФ.

7 649 211.2 5 099 236.6 4 410 251.0 687 641.3 0.5 1 935 677.1 29 850.1 402 703.0 100 890.2 591.6

7 538 863.8 5 090 255.9 4 410 248.9 678 662.7 0.5 1 935 676.9 29 835.9 399 784.5 6 420.7 490.2

7 538 863.8 5 090 255.9 4 410 248.9 678 662.7 0.5 1 935 676.9 29 835.9 399 784.5 6 420.7 490.2
6 085 451.6 4 061 761.2 3 952 508.8 109 252.4 0.0 1 896 092.4 0.0 127 564.1 33.9 0.0
1 453 412.3 1 028 494.7 457 740.1 569 410.3 0.5 39 584.5 29 835.9 272 220.4 6 386.8 490.2

110 347.4 8 980.8 2.1 8 978.7 0.0 0.2 14.1 2 918.6 94 469.5 101.5

6 769 612.4 2 796 349.4 573 046.7 2 218 177.4 3 653.9 2 410 935.9 95 150.4 951 933.7 242 948.8 13 828.7

6 278 822.3 2 527 990.6 535 988.7 1 986 904.6 3 641.9 2 409 297.5 92 014.7 894 956.3 116 151.2 2 313.3
477 358.2 254 926.9 37 058.0 217 840.8 12.0 1 638.4 3 135.7 56 977.4 126 797.6 11 515.4

13 431.9 13 431.9 13 431.9

0.0 -342 547.6 -491 475.0 147 661.2 913.6 64.0 17 568.2 54 915.4 132 774.7 -382.8

0.0 0.0 -15 000.0 15 000.0 0.0 0.0 0.0 -1 341.0 0.0 1 341.0

0.0 -1 175 539.2 -2 703 360.0 1 525 083.2 2 737.6 524 183.5 58 958.6 561 127.9 0.0 0.0

879 598.8 784 800.4 627 369.3 157 208.4 -2.2 48 988.7 11 226.5 65 471.6 -9 283.9 -12 278.9

-879 598.8 -784 800.4 -627 369.3 -157 208.4 2.2 -48 988.7 -11 226.5 -65 471.6 9 283.9 12 278.9

-114 870.3 -113 956.3 -123 060.9 9 104.7 0.0 -914.1 0.0 0.0 0.0 0.0
-1 292 782.2 -1 174 291.0 -1 007 755.2 -166 313.0 2.2 -48 074.7 -11 226.5 -65 471.6 839.2 -3 883.3

528 053.7 503 446.8 503 446.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 444.7 16 162.2

Консоли-
дирана

фискална
програма

Централен
републи-
кански

бюджет

Министер-
ства и

ведомства
(общо)

Републи-
кански

бюджет

Сметна
палата

Социално
осигуряване

(общо)

Извънбюджетни
сметки и фон-
дове на общи-
ните (общо)

Извън-
бюджетни
сметки и
фондове

Общини
Съдебна

власт
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Вътрешен държавен дълг
(хил. лв./хил. евро/хил. щ. д.)

 3 190.0  -  3 190.0  -
 3 190.0  3 190.0  -

 28 275.9  -  -  28 275.9
 28 275.9  28 275.9

 221 328.9  -  -  221 328.9
 191 328.9  -  -  191 328.9
 191 328.9  191 328.9

 30 000.0  -  -  30 000.0
 30 000.0  30 000.0

 688 728.7  -  7 477.3  681 251.4
 363 808.7  -  7 477.3  356 331.4

 14 058.7  7 477.3  6 581.4
 175 000.0  175 000.0
 174 750.0 174 750.0
 324 920.0  -  -  324 920.0
 240 000.0  240 000.0

 84 920.0  84 920.0
 777 972.5  97 791.5  75 026.9  800 737.1

 74 170.0  -  74 170.0  -
 34 170.0 34 170.0  -
 40 000.0  40 000.0  -

 254 323.8  -  856.9  253 466.9
 79 323.8  856.9  78 466.9

 175 000.0  175 000.0
 449 478.8  97 791.5  -  547 270.3
 310 362.2  310 362.2
 205 362.2  205 362.2
 100 000.0  100 000.0

 39 116.6  97 791.5  136 908.1
 39 116.6  97 791.5  136 908.1

 -  291 287.0  36 042.2  255 244.8
 -  92 000.0  36 000.0  56 000.0

 72 000.0  36 000.0  36 000.0
 20 000.0  -  20 000.0

 -  119 287.0  42.2  119 244.8
 50 831.8  42.2  50 789.6
 68 455.2  -  68 455.2

 8 455.2  8 455.2
 -  80 000.0  -  80 000.0

 40 000.0  40 000.0
 40 000.0  40 000.0

 146 385.9  97 791.5  3 190.0  280 104.0

 2 201.4  275.2  1 926.2

 1 780.6  1 780.6

 6 459.4  6 459.4
 164 578.8 13 462.9  151 115.9
 254 860.2  243 156.1
 134 433.1  8 994.4  125 438.7
 262 928.4  245 336.9

I. ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА,
   ЕМИТИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
   БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ
1. ДЦК, емитирани през 1999 г.

5-годишни
2. ДЦК, емитирани през 2000 г.

5-годишни
3. ДЦК, емитирани през 2001 г.
   3.1. Средносрочни

5-годишни
   3.2. Дългосрочни

7-годишни
4. ДЦК, емитирани през 2002 г.
   4.1. Средносрочни

2-годишни
3-годишни
5-годишни

   4.2. Дългосрочни
7-годишни
10-годишни

5. ДЦК, емитирани през 2003 г.
   5.1. Краткосрочни

3-месечни
12-месечни

   5.2. Средносрочни
3-годишни
5-годишни

   5.3. Дългосрочни
7-годишни
      деноминирани в евро (левова равностойност)
10-годишни
15-годишни
      деноминирани в евро (левова равностойност)

6. ДЦК, емитирани през 2004 г.
   6.1. Краткосрочни

3-месечни
12-месечни

   6.2. Средносрочни
3-годишни
5-годишни
      деноминирани в евро (левова равностойност)

   6.3. Дългосрочни
7-годишни
10-годишни

ВСИЧКО РАЗДЕЛ I

II. ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА,
  ЕМИТИРАНИ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА
А1. Държавни дългосрочни облигации,
       емитирани по реда на ПМС 244/1991 г.
А2. Държавни дългосрочни облигации,
       емитирани по реда на ПМС 234/1992 г.
А3. Държавни дългосрочни облигации,
       емитирани по реда на чл.4 и 5 от ЗУНК/1993 г.

в левове
деноминирани в щатски долари
левова равностойност
деноминирани в евро
левова равностойност

Размер на
дълга към

31.XII.2003 г.

Размер на
дълга към

30.VI.2004 г.

Изменение на дълга през 2004 г.

увеличение намаление

(продължава)
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(продължение) (хил. лв./хил. евро/хил. щ. д.)

А4. Държавни дългосрочни облигации,
       емитирани по реда на ПМС 3/1994 г.

ВСИЧКО А

Б. ДЦК, емитирани в левове по реда на чл. 8 и 9
      ЗДВСТБ/1996 г.
      ДЦК, емитирани през 1997 г.

ВСИЧКО Б

ОБЩ РАЗМЕР НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ

III. ВЪТРЕШНИ ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ
     ОБЩ РАЗМЕР НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ

Размер на
дълга към

31.XII.2003 г.

Размер на
дълга към

30.VI.2004 г.

Изменение на дълга през 2004 г.

увеличение намаление

 693.1  693.1

 528 923.0 499 352.2

 8 280.7 8280.7
 8 280.7 8280.7

 8 280.7 8 280.7

 2 256 699.6 2 494 471.0

 -  -
 2 256 699.6  2 494 471.0

Забележки:
Считано от 1 април 2004 г., статистическото отчитане на общия размер на държавния, държавногарантирания и консолидирания дълг

се променя. Възприетата от януари 2003 г. практика за отразяване на облигационните задължения по стойност на придобиване се
преустановява. След промяната ценните книжа в състава на вътрешния и външния дълг се отчитат по номинална стойност.

Траншовете от МВФ се отпускат на централната банка, която впоследствие ги предоставя на правителството съгласно чл. 45 от
Закона за БНБ. В резултат на това кредитите, предоставени от БНБ на МФ, представляват вътрешен дълг на правителството към БНБ,
от една страна, и външен дълг за БНБ към МВФ − от друга.

Дългът към МВФ е представен само в структурата на външния дълг и е изключен от вътрешния дълг.Това е направено поради
възникването на грешки при ползването на информация за дълга.

Преизчислението на дълга в щатски долари и евро е по централния курс на БНБ за съответните валути към българския лев за последния
работен ден на периода.
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4. Парична и лихвена статистика

Паричен отчет
(хил. лв.)

1.54856 1.57932 1.57500 1.59999 1.63709 1.60340 1.60907
1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583

10 048 952 9 859 049 9 719 717 9 940 250 10 016 439 10 133 046 11 385 693
13 386 263 13 150 045 13 245 036 13 763 149 13 857 498 14 163 226 15 650 034

252 197 214 271 210 589 222 354 225 357 242 028 243 518
98 283 114 151 125 628 151 580 138 660

3 169 361 3 613 547 3 670 426 4 110 445 3 977 608 4 007 096 5 160 804

3 169 361 3 613 547 3 670 426 4 110 445 3 977 608 4 007 096 5 160 804
1 884 076 2 211 574 2 309 613 2 359 381 3 294 191

58 675 160 378
0

58 675 160 378
58 675 160 378

101 286 99 649 101 097 116 093 114 106 103 852 119 294
9 610 9 610 10 319 9 093 13 706 12 710 15 362

91 676 90 039 90 778 107 000 100 400 91 142 103 932
40248 40751 40375 39873 47728

8 848 296 8 297 359 8 282 831 8 277 674 8 448 600 8 791 215 8 979 384

8 848 296 8 297 359 8 282 831 8 277 674 8 448 600 8 791 215 8 979 384
7 539 814 7 525 548 7 593 930 7 988 936 8 141 634

3 376 2 988 2 954 25 145 34 217 34 163 28 897

3 376 2 988 2 954 25 145 34 217 34 163 28 897
1 973 1 973 8 623 8 623 3 342

820 957 823 896 863 374 908 248 886 014 854 194 834 004
190 790 98 335 113 765 103 190 112 921 130 678 123 755

190 790 98 335 113 765 103 190 112 921 130 678 123 755
109 025 99 639 109 194 127 572 120 116

3 337 311 3 290 996 3 525 319 3 822 899 3 841 059 4 030 180 4 264 341
1 439 254 1 395 209 1 575 763 1 837 594 1 872 058 2 066 336 2 330 011

133 240 135 838 142 110 163 447 150 679 148 510 150 776
1 306 014 1 259 371 1 433 653 1 674 147 1 721 379 1 917 826 2 179 235

1 096 713 1 138 850 1 187 739 1 403 426 1 514 235
42 976 10 059 20 110 31 712 19 368

42 976 10 059 20 110 31 712 19 368
20 110 8 145 8 145

1 838 945 1 869 592 1 913 368 1 985 245 1 968 913 1 931 277 1 914 107
16 136 16 136 16 078 60 88 855 855

14 14 14 14
16 136 16 136 16 078 46 74 841 841

16 078 46 74 841 841

10 499 239 10 752 675 11 197 452 11 205 938 11 375 539 11 453 676 11 032 615
10 251 357 10 607 341 11 103 318 11 049 121 11 171 026 11 304 334 10 895 790

763 908 872 881 1 100 293 658 120 352 640 129 891 -575 919
736 871 845 665 1 070 196 628 792 324 135 101 219 -605 989

3 862 895 3 991 750 4 163 091 4 197 406 4 230 564 4 189 286 4 016 634
2 023 950 2 122 082 2 249 623 2 212 112 2 261 562 2 257 909 2 102 427
1 150 965 1 164 827 1 215 135 1 237 744 1 241 586 1 239 003 1 226 483

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

Валутен курс: лева за 1 щ. д.
                        лева за 1 евро

НЕТНИ ЧУЖДЕСТРАННИ АКТИВИ
Чуждестранни активи
Каса в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Монетарно злато и притежавани СПТ*
Вземания по лихви
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Минус чуждестранни пасиви
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити**
Издадени дългови ценни книжа
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Задължения по лихви
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
НЕТНИ ВЪТРЕШНИ АКТИВИ
ВЪТРЕШЕН КРЕДИТ
ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
Централно правителство (нето)
Вземания
ДЦК
в левове

(продължава)
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(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Минус задължения
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ВЗЕМАНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
Нефинансови предприятия
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Финансови предприятия
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро

(продължава)

872 985 957 255 1 034 488 974 368 1 019 976 1 018 906 875 944
669 064 596 724 596 174 599 009 529 751

1 838 945 1 869 668 1 913 468 1 985 294 1 969 002 1 931 377 1 914 207
76 99 49 90 100 100

1 838 945 1 869 592 1 913 369 1 985 245 1 968 912 1 931 277 1 914 107

3 126 024 3 146 085 3 092 895 3 568 614 3 906 429 4 088 067 4 622 623
3 126 024 3 146 085 3 092 895 3 568 614 3 906 429 4 088 067 4 622 623

958 550 1 152 055 1 112 831 1 516 820 1 850 200 2 126 113 2 367 575
2 167 474 1 994 030 1 980 064 2 051 794 2 056 229 1 961 954 2 255 048

1 387 654 1 406 150 1 414 655 1 387 703 1 689 871

27 037 27 216 30 097 29 328 28 505 28 672 30 070
2 402 2 401 2 401 2 404 2 144 2 144 2 144
1 229 1 228 1 228 1 231 971 971 971
1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173

1 173 1 173 1 173 1 173 1 173

24 635 24 815 27 696 26 924 26 361 26 528 27 926
24 635 24 815 27 696 26 924 26 361 26 528 27 406

520
520

9 487 449 9 734 460 10 003 025 10 391 001 10 818 386 11 174 443 11 471 709
6 731 475 6 946 768 7 096 979 7 331 358 7 600 121 7 807 628 7 882 819

2 543 2 640 3 134 5 086 5 241
2 543 2 640 3 134 3 130 5 241

1 956
1 956

6 575 340 6 785 654 6 931 755 7 163 960 7 427 300 7 622 823 7 695 965
2 936 106 2 963 840 2 967 692 3 025 189 3 066 402 3 108 466 3 050 885
3 639 234 3 821 814 3 964 063 4 138 771 4 360 898 4 514 357 4 645 080

3 166 013 3 333 220 3 532 766 3 709 899 3 864 612
41 296 40 405 41 664 40 706 50 064 59 925 64 222
34 974 33 767 34 758 34 504 43 863 48 257 52 554

6 322 6 638 6 906 6 202 6 201 11 668 11 668
6 906 6 202 6 201 11 668 11 668

114 839 120 709 121 017 124 052 119 623 119 794 117 391
114 839 120 709 121 017 124 052 119 623 119 794 117 391

254 069 257 256 250 810 257 308 267 342 259 013 285 868
103 201 104 520 89 600 91 268 98 289 79 339 93 774

34 012 39 396 33 607 32 643 39 670 28 346 33 761
69 189 65 124 55 993 58 625 58 619 50 993 60 013

51 706 54 271 53 749 46 288 45 830
122 674 124 492 132 605 137 706 140 921 147 797 163 012

889 918 4 301 4 801 4 658 6 360 8 723
121 785 123 574 128 304 132 905 136 263 141 437 154 289

123 409 128 447 131 984 137 136 150 204
11 178 11 177 10 444 10 166 9 958 12 721 12 613

7 968 7 968 7 968 7 328 7 315 6 717 6 717
3 210 3 209 2 476 2 838 2 643 6 004 5 896

2 476 2 838 2 643 6 004 5 896
17 016 17 067 18 161 18 168 18 174 19 156 16 469
17 016 17 067 18 161 18 168 18 174 19 156 16 469
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Домакинства и НТООД
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
ДРУГИ ПОЗИЦИИ (НЕТО)
Отношения между ТБ (нето)
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Други активи и пасиви (нето)
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Отношения между БНБ и ТБ
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро

ШИРОКИ ПАРИ М3
ПАРИ М1
Пари извън банките
Oвърнайт депозити
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ПАРИ М2 (М1 + КВАЗИПАРИ)
КВАЗИПАРИ
Депозити с договорен матуритет до 2 години
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Депозити, договорени за ползване след
предизвестие до 3 месеца
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД

(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

(продължава)

2 501 905 2 530 436 2 655 236 2 802 335 2 950 923 3 107 802 3 303 022
485 485 485
485 485 485

2 501 905 2 530 436 2 655 236 2 802 335 2 950 438 3 107 317 3 302 537
2 279 405 2 323 601 2 434 854 2 568 228 2 699 991 2 845 110 3 014 845

222 500 206 835 220 382 234 107 250 447 262 207 287 692
187 503 200 081 213 642 226 530 252 168

1 182 778 1 192 105 1 207 428 1 218 274 1 229 686 1 234 491 1 243 415
-934 896 -1 046 771 -1 113 294 -1 061 457 -1 025 173 -1 085 149 -1 106 590

-36 203 -30 064 -43 081 10 218 7 895 -10 490 -36 163
-17 572 -5 550 -16 063 17 021 31 648 4 901 9 997
-18 631 -24 514 -27 018 -6 803 -23 753 -15 391 -46 160

-4 573 -6 257 -16 645 -11 302 -32 973
-901 236 -1 017 747 -1 069 519 -1 048 217 -1 034 599 -1 061 243 -1 096 813
-750 940 -823 443 -826 092 -798 496 -826 481 -875 339 -879 731
-150 296 -194 304 -243 427 -249 721 -208 118 -185 904 -217 082

-131 470 -154 457 -156 039 -138 423 -71 505
2 543 1 040 -694 -23 458 1 531 -13 416 26 386

-3 830 -5 334 -7 072 -11 474 -4 843 -10 448 -8 223
6 373 6 374 6 378 -11 984 6 374 -2 968 34 609

1 957 -1 1

16 566 457 16 519 049 16 739 139 16 806 256 17 190 153 17 401 213 18 160 804
8 029 897 7 788 399 7 852 519 7 835 074 7 987 248 8 035 700 8 422 313
3 874 108 3 718 345 3 717 578 3 722 593 3 784 975 3 830 095 3 960 825
4 155 789 4 070 054 4 134 941 4 112 481 4 202 273 4 205 605 4 461 488
2 926 880 2 796 539 2 824 322 2 817 583 2 886 504 2 776 727 2 920 395

214 430 217 499 248 462 272 403 261 690 281 139 272 614
1 822 468 1 700 650 1 649 742 1 621 425 1 666 984 1 531 520 1 653 645

63 234 69 436 64 960 69 704 76 301 50 179 53 909
826 748 808 954 861 158 854 051 881 529 913 889 940 227

1 228 909 1 273 515 1 310 619 1 294 898 1 315 769 1 428 878 1 541 093
10 364 1 547 3 502 4 879 5 237 4 205 3 135

841 967 894 238 924 306 896 249 901 101 993 766 1 099 103
9 231 11 726 15 051 14 461 19 854 29 166 30 548

367 347 366 004 367 760 379 309 389 577 401 741 408 307
806 567 804 730 838 515 900 694 1 041 512

3 254 4 471 4 800 3 781 2 804
621 639 610 399 628 337 674 105 807 481

8 129 8 128 11 243 17 902 18 843
0 0 173 545 181 732 194 135 204 906 212 384

16 464 663 16 438 949 16 655 291 16 678 466 17 081 496 17 270 337 18 032 897
8 434 766 8 650 550 8 802 772 8 843 392 9 094 248 9 234 637 9 610 584
6 814 899 7 009 818 7 147 361 7 160 664 7 355 703 7 484 499 7 840 822
2 797 084 2 838 225 2 892 119 2 959 753 3 085 200 3 151 582 3 116 858

783 179 832 059 833 768 840 509 850 469 848 924 854 456
670 026 600 134 600 060 595 876 672 494 706 461 631 931
104 970 114 041 103 149 129 403 142 828 149 901 141 269

1 238 909 1 291 991 1 355 142 1 393 965 1 419 409 1 446 296 1 489 202
4 017 815 4 171 593 4 255 242 4 200 911 4 270 503 4 332 917 4 723 964

322 8 999 9 042 9 660 9 182 9 090 14 226
1 175 351 1 205 292 1 238 952 1 119 803 1 111 889 1 199 065 1 528 022

69 775 84 961 94 015 95 334 105 222 87 345 71 781
2 772 367 2 872 341 2 913 233 2 976 114 3 044 210 3 037 417 3 109 935

2 160 366 2 102 458 2 151 172 2 215 785 2 604 094
5 087 5 615 5 040 5 034 10 100

958 587 867 812 877 412 928 133 1 255 578
75 106 74 100 81 115 61 941 52 791

1 121 586 1 154 931 1 187 605 1 220 677 1 285 625

1 619 867 1 640 732 1 655 411 1 682 728 1 738 545 1 750 138 1 769 762
789 772 801 507 810 723 819 508 839 339 840 667 852 288

2 434 3 154 2 684 2 684 2 621
600 0 0 0 0

789 772 801 507 807 689 816 354 836 655 837 983 849 667
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(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ПАРИ М3 (М2 + ИЗДАДЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
ДО 2 ГОДИНИ + РЕПОСДЕЛКИ)
Репосделки
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Издадени дългови ценни книжа до 2 години
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ПАРИЧНАТА МАСА
ДЕПОЗИТИ
Депозити с договорен матуритет над 2 години
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Депозити, договорени за ползване след предизвестие
над 3 месеца
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ИЗДАДЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НАД 2 ГОДИНИ
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Основен капитал
Резерви
Финансов резултат

830 095 839 225 844 688 863 220 899 206 909 471 917 474

8 000 9 185 15 052 20 137 383

830 095 839 225 836 688 854 035 884 154 889 334 917 091
381 148 400 590 427 712 449 410 453 273

6 740 9 185 15 052 20 137 383

374 408 391 405 412 660 429 273 452 890

16 566 457 16 519 049 16 739 139 16 806 256 17 190 153 17 401 213 18 160 804
99 459 77 765 81 513 125 487 106 249 128 454 125 885
83 221 65 460 68 789 85 584 76 452 101 232 84 513

12 085 7 528 11 135 9 235 10 735 30 344 10 064
71 136 57 932 57 654 76 349 65 717 70 888 74 449

16 238 12 305 12 724 39 903 29 797 27 222 41 372

7 774 2 039 4 659 17 942 6 256 9 911 4 233
7 402 9 184 7 435 21 321 23 541 17 311 37 139
1 062 1 082 630 640

7 888 34 057 26 358 24 029 39 118

453 12 736 2 817 6 718 1 979
7 435 21 321 23 541 17 311 37 139

2 335 2 335 2 335 2 303 2 408 2 422 2 022
2 335 2 335 2 335 2 303 2 408 2 422 2 022

301 301 301 541 641 641 751
1 920 1 920 1 920 1 710 1 710 1 710 1 200

114 114 114 52 57 71 71

3 981 734 4 092 675 4 178 030 4 339 932 4 201 825 4 185 509 4 257 504
201 740 210 336 247 979 259 700 278 511 295 934 315 000
201 740 210 336 247 954 259 674 278 471 295 891 314 996
117 839 115 251 124 200 126 183 120 860 125 855 135 313

83 901 95 085 123 754 133 491 157 611 170 036 179 683
47 211 50 977 62 666 70 679 73 809

25 26 40 43 4
3 1 1 2 2

22 25 39 41 2
22 25 39 41 2

53 981 56 561 56 856 118 187 126 841 126 540 128 659
5 325 5 325 5 315 29 971 26 859 27 061 26 763

48 656 51 236 51 541 88 216 99 982 99 479 101 896
47 603 62 719 71 234 71 376 73 775

3 726 013 3 825 778 3 873 195 3 962 045 3 796 473 3 763 035 3 813 845
955 316 958 136 955 592 990 150 993 423 994 838 994 838

2 044 942 2 101 951 2 109 156 2 181 840 2 271 338 2 316 425 2 358 321
725 755 765 691 808 447 790 055 531 712 451 772 460 686

 *Включва и резервната позиция в МВФ.
 **Включва само получените кредити от МВФ.

 Източник: БНБ и ТБ.
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Аналитична отчетност на БНБ
(хил. лв.)

1.54856 1.57932 1.57500 1.59999 1.63709 1.60340 1.60907
1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583

8 235 291 7 686 509 7 956 408 7 981 606 7 757 858 7 977 087 8 170 096
8 544 638 7 972 597 8 199 810 8 532 053 8 659 160 9 259 134 10 061 595

10 383 583 9 842 189 10 113 178 10 517 298 10 628 073 11 190 411 11 975 702
13 488 11 096 9 704 11 694 16 295 23 331 5 477

 -  - 9 143 10 472 14 853 22 666 4 499
1 316 175 1 522 009 1 787 009 2 083 998 2 086 150 2 315 176 2 754 842

 -  -  -  -  -  -  -
1 316 175 1 522 009 1 787 009 2 083 998 2 086 150 2 315 176 2 754 842

 -  - 1 248 317 1 478 861 1 643 305 1 753 375 2 101 021
 -  -  -  - 58 675  - 160 378
 -  -  -  - 58 675  - 160 378
 -  -  -  - 58 675  - 160 378
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

8 041 341 7 386 021 7 338 494 7 387 147 7 444 997 7 844 011 8 074 225
8 041 341 7 386 021 7 338 494 7 387 147 7 444 997 7 844 011 8 074 225

 -  - 6 963 187 6 990 925 7 033 859 7 469 699 7 635 257
832 832 832 23 021 23 021 23 021 23 021

 -  -  -  -  -  -  -
832 832 832 23 021 23 021 23 021 23 021

 -  -  -  -  -  -  -
820 957 823 896 863 374 908 248 886 014 854 194 834 004
190 790 98 335 113 765 103 190 112 921 130 678 123 755
190 790 98 335 113 765 103 190 112 921 130 678 123 755

1 838 945 1 869 592 1 913 368 1 985 245 1 968 913 1 931 277 1 914 107
 -  -  -  -  -  -  -

-508 357 -483 013 -439 012 -747 269 -1 097 793 -1 476 813 -2 085 127
-508 357 -483 013 -439 012 -747 269 -1 097 793 -1 476 813 -2 085 127

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

6 827 6 828 6 828 6 828 6 829 6 828 6 827
421 421 421 421 421 421 421

6 406 6 407 6 407 6 407 6 408 6 407 6 406
 -  -  -  -  -  -  -

74 234 74 234 74 234 74 234 74 234 74 234 74 234
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

71 734 71 734 71 734 71 734 71 734 71 734 71 734
 -  -  -  -  -  -  -

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

130 869 129 481 129 685 129 853 130 124 130 309 130 721
-12 920 -13 618 -15 137 -14 093 -14 696 -16 605 -18 154

1 421 801 1 444 740 1 438 601 1 461 901 1 466 952 1 453 300 1 454 757
18 677 18 511 21 601 22 008 22 302 21 747 20 654

1 434 721 1 458 358 1 453 738 1 475 994 1 481 648 1 469 905 1 472 911
38 612 38 845 39 326 39 231 40 137 41 314 41 839

1 396 109 1 419 513 1 414 412 1 436 763 1 441 511 1 428 591 1 431 072
 -  - 745 292 199 404 391
 -  -  -  -  -  -  -

8 235 291 7 686 509 7 956 408 7 981 606 7 757 858 7 977 087 8 170 096
5 266 355 4 621 510 4 867 767 4 977 898 4 928 204 5 059 221 5 236 458
1 002 133 626 288 877 413 948 849 830 832 891 639 951 543

762 910 465 895 403 076 321 784 381 337 315 329 305 702
 -  -  -  -  -  -  -

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

Валутен курс: лева за 1 щ. д.
                        лева за 1 евро

АКТИВИ
НЕТНИ ЧУЖДЕСТРАННИ АКТИВИ
Чуждестранни активи
Каса в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Монетарно злато и притежавани СПТ*
Вземания по лихви
в чуждестранна валута
Кредити**
Задължения по лихви
ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
Централно правителство (нето)
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ВЗЕМАНИЯ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ВЗЕМАНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в чуждестранна валута
Финансови предприятия
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
ДРУГИ ПОЗИЦИИ (НЕТО)
Други активи
в левове
Минус други пасиви
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро

ПАСИВИ
РЕЗЕРВНИ ПАРИ
Депозити на търговските банки
в левове
Нефинансови предприятия

(продължава)



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. 
О

т
ч
е

т
 •

 я
н
у
а
р

и
 −

 ю
н
и
 2

0
0
4

122

(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

Финансови предприятия
Депозити с договорен матуритет до 2 години
Финансови предприятия
в чуждестранна валута
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ПАРИЧНАТА МАСА
ДЕПОЗИТИ
Депозити с договорен матуритет над 2 години
в левове
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Депозити, договорени за ползване след
предизвестие над 3 месеца
в левове
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Социалноосигурителни фондове
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Основен капитал
Резерви
Финансов резултат

599 1 140 2 223 12 723 601 99 555
1 384 740 1 450 868 1 456 364 1 345 913 1 348 948 1 385 446 1 389 641

 -  -  -  -  -  -  -
643 734 661 397 667 264 551 871 551 873 589 037 590 994

 -  -  -  -  -  -  -
637 601 637 601 639 556 551 544 551 544 588 705 590 661

6 133 23 796 27 708 327 329 332 333
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 667 192 551 798 551 798 588 964 590 920
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 639 556 551 544 551 544 588 705 590 661
 -  - 27 636 254 254 259 259
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

1 455 704 1 515 722 1 528 168 1 573 171 1 410 136 1 408 455 1 411 503
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

1 455 704 1 515 722 1 528 168 1 573 171 1 410 136 1 408 455 1 411 503
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

1 180 449 1 216 503 1 214 103 1 240 944 1 317 497 1 297 935 1 284 797
255 255 279 219 294 065 312 227 72 639 90 520 106 706

 *Включва и резервната позиция в МВФ.
 **Включва само получените кредити от МВФ.

 Източник: БНБ.
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Аналитична отчетност на търговските банки
(хил. лв.)

1.54856 1.57932 1.57500 1.59999 1.63709 1.60340 1.60907
1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583

 -  -  -  -  -  -  -
13 705 432 13 828 666 14 111 235 14 420 173 14 777 635 14 839 046 15 524 126

1 504 314 1 886 452 1 519 907 1 408 197 1 357 279 873 912 1 324 098
3 002 680 3 307 856 3 131 858 3 245 851 3 229 425 2 972 815 3 674 332

238 709 203 175 200 885 210 660 209 062 218 697 238 041
 -  - 89 140 103 679 110 775 128 914 134 161

1 853 186 2 091 538 1 883 417 2 026 447 1 891 458 1 691 920 2 405 962
 -  -  -  -  -  -  -

1 853 186 2 091 538 1 883 417 2 026 447 1 891 458 1 691 920 2 405 962
 -  - 635 759 732 713 666 308 606 006 1 193 170
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

101 286 99 649 101 097 116 093 114 106 103 852 119 294
9 610 9 610 10 319 9 093 13 706 12 710 15 362

91 676 90 039 90 778 107 000 100 400 91 142 103 932
 -  - 40 248 40 751 40 375 39 873 47 728

806 955 911 338 944 337 890 527 1 003 603 947 204 905 159
 -  -  -  -  -  -  -

806 955 911 338 944 337 890 527 1 003 603 947 204 905 159
 -  - 576 627 534 623 560 071 519 237 506 377

2 544 2 156 2 122 2 124 11 196 11 142 5 876
 -  -  -  -  -  -  -

2 544 2 156 2 122 2 124 11 196 11 142 5 876
 -  - 1 973 1 973 8 623 8 623 3 342

1 498 366 1 421 404 1 611 951 1 837 654 1 872 146 2 098 903 2 350 234
1 439 254 1 395 209 1 575 763 1 837 594 1 872 058 2 066 336 2 330 011

133 240 135 838 142 110 163 447 150 679 148 510 150 776
1 306 014 1 259 371 1 433 653 1 674 147 1 721 379 1 917 826 2 179 235

 -  - 1 096 713 1 138 850 1 187 739 1 403 426 1 514 235
42 976 10 059 20 110  -  - 31 712 19 368

 -  -  -  -  -  -  -
42 976 10 059 20 110  -  - 31 712 19 368

 -  - 20 110  -  - 8 145 8 145
16 136 16 136 16 078 60 88 855 855

 -  -  - 14 14 14 14
16 136 16 136 16 078 46 74 841 841

 -  - 16 078 46 74 841 841
1 388 248 897 663 1 142 952 1 225 305 1 138 217 1 209 167 1 295 473

390 114 276 877 272 776 306 456 312 397 337 487 324 090
998 134 620 786 870 176 918 849 825 820 871 680 971 383
758 914 460 395 395 838 310 144 376 328 304 715 297 313
239 220 160 391 474 338 608 705 449 492 566 965 674 070

 -  - 283 62 186 53 383 90 388 4 352
1 272 265 1 355 894 1 539 305 1 405 389 1 450 433 1 606 704 1 509 208
1 245 228 1 328 678 1 509 208 1 376 061 1 421 928 1 578 032 1 479 138
2 023 950 2 122 158 2 249 722 2 212 161 2 261 652 2 258 009 2 102 527
2 023 950 2 122 082 2 249 623 2 212 112 2 261 562 2 257 909 2 102 427
1 150 965 1 164 827 1 215 135 1 237 744 1 241 586 1 239 003 1 226 483

872 985 957 255 1 034 488 974 368 1 019 976 1 018 906 875 944
 -  - 669 064 596 724 596 174 599 009 529 751
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 - 76 99 49 90 100 100
 - 76 99 49 90 100 100
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

778 722 793 480 740 514 836 100 839 724 679 977 623 389
778 722 793 480 740 514 836 100 839 724 679 977 623 389

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

Валутен курс: лева за 1 щ. д.
                        лева за 1 евро

АКТИВИ
НЕТНИ ЧУЖДЕСТРАННИ АКТИВИ
Чуждестранни активи
Каса в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Минус чуждестранни пасиви
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Издадени дългови ценни книжа
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
РЕЗЕРВИ В БНБ
Каса в левове
Депозити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
Централно правителство (нето)
Вземания
ДЦК
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Минус задължения
Депозити

(продължава)
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(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

(продължава)

в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ВЗЕМАНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
Нефинансови предприятия
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Финансови предприятия
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Ценни книжа, различни от акции
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Акции и други форми на собственост
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Домакинства и НТООД
Репосделки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Кредити
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

511 616 517 911 481 844 508 856 514 103 393 403 354 214
267 106 275 569 258 670 327 244 325 621 286 574 269 175

 -  - 223 292 275 013 279 381 267 921 244 140
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

27 037 27 216 30 097 29 328 28 505 28 672 30 070
2 402 2 401 2 401 2 404 2 144 2 144 2 144
1 229 1 228 1 228 1 231 971 971 971
1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173

 -  - 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

24 635 24 815 27 696 26 924 26 361 26 528 27 926
24 635 24 815 27 696 26 924 26 361 26 528 27 406

 -  -  -  -  -  - 520
 -  -  -  -  -  - 520

9 413 215 9 660 226 9 928 791 10 316 767 10 744 152 11 100 209 11 397 475
6 659 741 6 875 034 7 025 245 7 259 624 7 528 387 7 735 894 7 811 085

 -  - 2 543 2 640 3 134 5 086 5 241
 -  - 2 543 2 640 3 134 3 130 5 241
 -  -  -  -  - 1 956  -
 -  -  -  -  - 1 956  -

6 575 340 6 785 654 6 931 755 7 163 960 7 427 300 7 622 823 7 695 965
2 936 106 2 963 840 2 967 692 3 025 189 3 066 402 3 108 466 3 050 885
3 639 234 3 821 814 3 964 063 4 138 771 4 360 898 4 514 357 4 645 080

 -  - 3 166 013 3 333 220 3 532 766 3 709 899 3 864 612
41 296 40 405 41 664 40 706 50 064 59 925 64 222
34 974 33 767 34 758 34 504 43 863 48 257 52 554

6 322 6 638 6 906 6 202 6 201 11 668 11 668
 -  - 6 906 6 202 6 201 11 668 11 668

43 105 48 975 49 283 52 318 47 889 48 060 45 657
43 105 48 975 49 283 52 318 47 889 48 060 45 657

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

251 569 254 756 248 310 254 808 264 842 256 513 283 368
103 201 104 520 89 600 91 268 98 289 79 339 93 774

34 012 39 396 33 607 32 643 39 670 28 346 33 761
69 189 65 124 55 993 58 625 58 619 50 993 60 013

 -  - 51 706 54 271 53 749 46 288 45 830
122 674 124 492 132 605 137 706 140 921 147 797 163 012

889 918 4 301 4 801 4 658 6 360 8 723
121 785 123 574 128 304 132 905 136 263 141 437 154 289

 -  - 123 409 128 447 131 984 137 136 150 204
11 178 11 177 10 444 10 166 9 958 12 721 12 613

7 968 7 968 7 968 7 328 7 315 6 717 6 717
3 210 3 209 2 476 2 838 2 643 6 004 5 896

 -  - 2 476 2 838 2 643 6 004 5 896
14 516 14 567 15 661 15 668 15 674 16 656 13 969
14 516 14 567 15 661 15 668 15 674 16 656 13 969

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

2 501 905 2 530 436 2 655 236 2 802 335 2 950 923 3 107 802 3 303 022
 -  -  -  - 485 485 485
 -  -  -  - 485 485 485
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

2 501 905 2 530 436 2 655 236 2 802 335 2 950 438 3 107 317 3 302 537
2 279 405 2 323 601 2 434 854 2 568 228 2 699 991 2 845 110 3 014 845

222 500 206 835 220 382 234 107 250 447 262 207 287 692
 -  - 187 503 200 081 213 642 226 530 252 168

1 051 909 1 062 624 1 077 743 1 088 421 1 099 562 1 104 182 1 112 694
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(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

(продължава)

ДРУГИ ПОЗИЦИИ (НЕТО)
Отношения между ТБ (нето)
Вземания от търговски банки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Минус задължения към търговски банки
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Други (нето)
Други некласифицирани активи
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
Минус други некласифицирани пасиви
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро

ПАСИВИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БНБ
в левове
в чуждестранна валута
в т. ч. евро
ПАСИВИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАРИЧНАТА МАСА
ДЕПОЗИТИ
Oвърнайт депозити
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Депозити с договорен матуритет до 2 години
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Депозити, договорени за ползване след
предизвестие до 3 месеца
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия

-924 519 -1 034 193 -1 097 463 -1 023 906 -1 012 008 -1 055 128 -1 114 822
-36 203 -30 064 -43 081 10 218 7 895 -10 490 -36 163
670 828 724 510 746 797 958 737 991 460 924 771 848 771
209 079 302 594 325 193 362 194 369 305 395 710 266 432
461 749 421 916 421 604 596 543 622 155 529 061 582 339

 -  - 214 748 310 877 344 246 262 231 322 271
707 031 754 574 789 878 948 519 983 565 935 261 884 934
226 651 308 144 341 256 345 173 337 657 390 809 256 435
480 380 446 430 448 622 603 346 645 908 544 452 628 499

 -  - 219 321 317 134 360 891 273 533 355 244
-888 316 -1 004 129 -1 054 382 -1 034 124 -1 019 903 -1 044 638 -1 078 659
519 942 486 741 470 381 483 271 487 587 490 696 433 565
233 725 231 257 231 751 249 250 239 916 232 415 242 578
286 217 255 484 238 630 234 021 247 671 258 281 190 987

 -  - 124 652 109 070 103 391 115 018 123 438
1 408 258 1 490 870 1 524 763 1 517 395 1 507 490 1 535 334 1 512 224

964 730 1 034 366 1 040 118 1 030 523 1 048 562 1 088 187 1 101 124
443 528 456 504 484 645 486 872 458 928 447 147 411 100

 -  - 255 457 263 358 259 273 253 120 194 675

13 705 432 13 828 666 14 111 235 14 420 173 14 777 635 14 839 046 15 524 126
285 286 285 286 286 285 281
255 255 255 255 255 255 255

30 31 30 31 31 30 26
 -  -  -  -  -  -  -

11 179 117 11 251 427 11 461 088 11 653 126 11 985 660 12 061 707 12 677 844
11 077 323 11 171 327 11 377 240 11 525 336 11 877 003 11 930 831 12 549 937

4 027 297 3 971 645 4 030 832 4 027 857 4 131 703 4 081 640 4 328 994
2 807 189 2 717 034 2 737 667 2 740 033 2 828 694 2 687 399 2 816 113

95 338 139 134 164 030 207 576 204 481 191 910 168 887
1 822 468 1 700 650 1 649 742 1 621 425 1 666 984 1 531 520 1 653 645

62 635 68 296 62 737 56 981 75 700 50 080 53 354
826 748 808 954 861 158 854 051 881 529 913 889 940 227

1 220 108 1 254 611 1 293 165 1 287 824 1 303 009 1 394 241 1 512 881
10 364 1 547 3 502 4 879 5 237 4 205 3 135

833 166 875 334 906 902 889 273 888 470 959 230 1 071 852
9 231 11 726 15 001 14 363 19 725 29 065 29 587

367 347 366 004 367 760 379 309 389 577 401 741 408 307
 -  - 789 205 797 749 825 851 866 323 1 013 566
 -  - 3 254 4 471 4 800 3 781 2 804
 -  - 604 327 603 516 615 802 639 835 780 496
 -  - 8 079 8 030 11 114 17 801 17 882
 -  - 173 545 181 732 194 135 204 906 212 384

5 430 159 5 558 950 5 690 997 5 814 751 6 006 755 6 099 053 6 451 181
2 056 078 2 048 754 2 103 019 2 165 711 2 288 125 2 355 173 2 318 211

42 173 42 588 44 668 46 467 53 394 52 515 55 809
670 026 600 134 600 060 595 876 672 494 706 461 631 931
104 970 114 041 103 149 129 403 142 828 149 901 141 269

1 238 909 1 291 991 1 355 142 1 393 965 1 419 409 1 446 296 1 489 202
3 374 081 3 510 196 3 587 978 3 649 040 3 718 630 3 743 880 4 132 970

322 8 999 9 042 9 660 9 182 9 090 14 226
537 750 567 691 599 396 568 259 560 345 610 360 937 361

63 642 61 165 66 307 95 007 104 893 87 013 71 448
2 772 367 2 872 341 2 913 233 2 976 114 3 044 210 3 037 417 3 109 935

 -  - 1 493 174 1 550 660 1 599 374 1 626 821 2 013 174
 -  - 5 087 5 615 5 040 5 034 10 100
 -  - 319 031 316 268 325 868 339 428 664 917
 -  - 47 470 73 846 80 861 61 682 52 532
 -  - 1 121 586 1 154 931 1 187 605 1 220 677 1 285 625

1 619 867 1 640 732 1 655 411 1 682 728 1 738 545 1 750 138 1 769 762
789 772 801 507 810 723 819 508 839 339 840 667 852 288

 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 2 434 3 154 2 684 2 684 2 621
 -  - 600  -  -  -  -
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(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

(продължава)

Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
РЕПОСДЕЛКИ
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ИЗДАДЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ДО 2 ГОДИНИ
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ПАРИЧНАТА МАСА
ДЕПОЗИТИ
Депозити с договорен матуритет над 2 години
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Депозити, договорени за ползване след
предизвестие над 3 месеца
в левове
Местно правителство и СОФ

789 772 801 507 807 689 816 354 836 655 837 983 849 667
830 095 839 225 844 688 863 220 899 206 909 471 917 474

 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 8 000 9 185 15 052 20 137 383
 -  -  -  -  -  -  -

830 095 839 225 836 688 854 035 884 154 889 334 917 091
 -  - 381 148 400 590 427 712 449 410 453 273
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 6 740 9 185 15 052 20 137 383
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 374 408 391 405 412 660 429 273 452 890

99 459 77 765 81 513 125 487 106 249 128 454 125 885
83 221 65 460 68 789 85 584 76 452 101 232 84 513

 -  -  -  -  -  -  -
12 085 7 528 11 135 9 235 10 735 30 344 10 064
71 136 57 932 57 654 76 349 65 717 70 888 74 449

 -  -  -  -  -  -  -
16 238 12 305 12 724 39 903 29 797 27 222 41 372

 -  -  -  -  -  -  -
7 774 2 039 4 659 17 942 6 256 9 911 4 233
7 402 9 184 7 435 21 321 23 541 17 311 37 139
1 062 1 082 630 640  -  -  -

 -  - 7 888 34 057 26 358 24 029 39 118
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 453 12 736 2 817 6 718 1 979
 -  - 7 435 21 321 23 541 17 311 37 139
 -  -  -  -  -  -  -

2 335 2 335 2 335 2 303 2 408 2 422 2 022
2 335 2 335 2 335 2 303 2 408 2 422 2 022

 -  -  -  -  -  -  -
301 301 301 541 641 641 751

1 920 1 920 1 920 1 710 1 710 1 710 1 200
114 114 114 52 57 71 71

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -

2 526 030 2 576 953 2 649 862 2 766 761 2 791 689 2 777 054 2 846 001
201 740 210 336 247 979 259 700 278 511 295 934 315 000
201 740 210 336 247 954 259 674 278 471 295 891 314 996
117 839 115 251 124 200 126 183 120 860 125 855 135 313

 -  - 15 4 12 12  -
8 313 8 533 8 508 7 620 7 831 8 782 13 411

63 591 57 704 61 885 61 862 52 931 53 871 55 581
45 935 49 014 53 792 56 697 60 086 63 190 66 321
83 901 95 085 123 754 133 491 157 611 170 036 179 683

 -  -  -  -  -  -  -
11 841 12 353 18 769 18 813 21 427 24 814 27 015

7 905 7 985 8 392 10 968 11 941 12 417 12 460
64 155 74 747 96 593 103 710 124 243 132 805 140 208

 -  - 47 211 50 977 62 666 70 679 73 809
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 7913 8089 10122 10683 10654
 -  - 5541 7232 8714 9256 9289
 -  - 33757 35656 43830 50740 53866

 -  - 25 26 40 43 4
 -  - 3 1 1 2 2
 -  -  -  -  -  -  -
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Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
ИЗДАДЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НАД 2 ГОДИНИ
в левове
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в чуждестранна валута
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
в т. ч. евро
Местно правителство и СОФ
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Основен капитал
Резерви
Финансов резултат

(продължение) (хил. лв.)

XII.2003 I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 V.2004 VI.2004

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 3 1 1 2 2
 -  - 22 25 39 41 2
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 22 25 39 41 2
 -  - 22 25 39 41 2
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 22 25 39 41 2

53 981 56 561 56 856 118 187 126 841 126 540 128 659
5 325 5 325 5 315 29 971 26 859 27 061 26 763

 -  -  -  -  -  -  -
 -  -  - 3 877 3 861 4 061 3 761

5 325 5 325 5 315 25 842 22 713 22 734 22 716
 -  -  - 252 285 266 286

48 656 51 236 51 541 88 216 99 982 99 479 101 896
 -  -  -  -  -  -  -

3 389 3 438 3 878 28 617 32 223 31 728 31 790
41 977 42 803 42 414 48 127 50 691 50 675 53 147

3 290 4 995 5 249 11 472 17 068 17 076 16 959
 -  - 47 603 62 719 71 234 71 376 73 775
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 1 334 10 032 13 991 14 071 14 071
 -  - 42 414 47 247 49 790 49 793 52 255
 -  - 3 855 5 440 7 453 7 512 7 449

2 270 309 2 310 056 2 345 027 2 388 874 2 386 337 2 354 580 2 402 342
935 316 938 136 935 592 970 150 973 423 974 838 974 838
864 493 885 448 895 053 940 896 953 841 1 018 490 1 073 524
470 500 486 472 514 382 477 828 459 073 361 252 353 980

Източник: ТБ.
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Месечни лихвени проценти*

0.71 0.24 0.06 -0.41
0.78 0.25 0.65 0.12
0.73 0.25 0.35 -0.12
0.70 0.24 0.41 -0.05
0.83 0.24 1.45 0.86
0.81 0.24 3.04 2.46
0.70 0.23 -0.18 -0.65
0.63 0.25 -0.12 -0.50
0.78 0.22 -0.16 -0.72
0.65 0.22 -0.04 -0.47
0.74 0.23 -1.08 -1.58
0.74 0.23 -1.06 -1.55

0.71 0.24 -0.65 -1.11
0.71 0.23 0.36 -0.12
0.73 0.24 0.80 0.31
0.69 0.24 0.41 -0.04
0.72 0.23 0.69 0.20
0.87 0.23 2.69 2.04

Номинални Реални**

краткосрочни едномесечни краткосрочни едномесечни
кредити депозити кредити депозити

2003
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

2004
януари
февруари
март
април
май
юни

* По левовите кредити и депозити
** Дефлирани с индекса на потребителските цени.

Източник: БНБ.



П
р

и
ло

ж
е
н
и
я

129

5. Баланси на БНБ

Баланс на Българската народна банка
(хил. лв.)

9841357 10112347 10494276 10605051 11167393 11952682

1639643 1943038 2285666 2328715 2475010 3036875
640674 640639 640628 640514 640495 640495

7462705 7414905 7464792 7522902 7921207 8151557
98335 113765 103190 112920 130681 123755

9841357 10112347 10494276 10605051 11167393 11952682
3995222 3990354 4029049 4097372 4167582 4284915

626283 877411 948849 830831 891640 951542

3220441 3225915 3591381 3920990 4293729 4901609
681440 686942 571669 565234 623772 619760

825 987 489 477 963 825
1317146 1330738 1352839 1190147 1189707 1194031

УПРАВЛЕНИЕ „ЕМИСИОННО“ 30.I.2004 27.II.2004 31.III.2004 30.IV.2004 31.V.2004 30.VI.2004

АКТИВИ
1. Налични парични средства
    в чуждестранна валута
2. Монетарно злато
3. Търгуеми чуждестранни ценни книжа
4. Вземания по начислени лихви

ПАСИВИ
1. Банкноти и монети в обращение
2. Разплащателни сметки и депозити на банки
3. Депозити на правителството
    и бюджетни организации
4. Сметки на други депозанти
5. Задължения по начислени лихви
6. Депозит на управление „Банково“

Източник: БНБ.

(хил. лв.)

УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВО“ 30.I.2004 27.II.2004 31.III.2004 30.IV.2004 31.V.2004 30.VI.2004

4813295 4864265 5003358 4829118 4777026 4765667
3274 3209 3509 3285 3258 3287

0 0 0 0 0 0

31 31 31 32 31 30
1869592 1913368 1985245 1968913 1931277 1914107

1422004 1416942 1461981 1466819 1453681 1456191
89 135 196 115 155 203

74234 74234 74234 74234 74234 74234
108364 108096 107721 107455 107093 107122

18561 17512 17602 18118 17590 16462
1317146 1330738 1352839 1190147 1189707 1194031

4813295 4864265 5003358 4829118 4777026 4765667
1869592 1913368 1985245 1968913 1931277 1914107

1423348 1418289 1440412 1445246 1432904 1433109
0 0 0 0 0 0

4632 4441 4530 4823 4390 6948
3297572 3336098 3430187 3418982 3368571 3354164

20000 20000 20000 20000 20000 20000
1216503 1214103 1240944 1317497 1297935 1284797

279220 294064 312227 72639 90520 106706
1515723 1528167 1573171 1410136 1408455 1411503

АКТИВИ
1. Злато и други благородни метали
2. Инвестиции в ценни книжа
3. Предоставени кредити и депозити на банки,
    намалени с провизии
4. Вземания от правителството
5. Участие на България в МВФ и в други
    международни финансови институции
6. Вземания по начислени лихви
7. Инвестиции в други местни предприятия
8. Дълготрайни активи
9. Други активи
10. Депозит в управление „Емисионно“

ПАСИВИ
1. Кредити на МВФ
2. Задължения към международни финансови
    институции
3. Задължения по начислени лихви
4. Други пасиви
Всичко задължения

5. Основен капитал
6. Резерви
7. Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал

Източник: БНБ.
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6. Банкова система

Консолидиран баланс на банковата система към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

1 538 720 620 285 918 435

364 948 3 410 8 236 353 302
2 699 186 527 683 182 032 1 989 471

17 428 267 17 161
33 464 1 529 31 935

155 879 135 952 2 903 17 024
3 270 905 667 045 194 967 2 408 893

1 806 1 072 734
3 269 099 667 045 193 895 2 408 159

164 802 95 371 69 431
1 461 704 204 726 551 734 949

1 263 163 406 141 857 022
572 321 238 727 333 594

26 815 26 294 521

2 208 731 557 330 1 651 401
5 682 945 2 507 783 3 175 162

254 121 211 475 42 646
2 242 034 2 211 437 30 597

592 450 480 292 112 158
272 726 165 031 107 695

11 279 822 6 159 642 5 120 180
397 445 242 563 154 882

10 882 377 5 917 079 4 965 298

12 586 12 586
26 205 26 205

5 0 5
116 847 54 224 43 933
139 194 546 102 433 36 215
139 199 546 102 433 36 220

0 0 0
139 199 102 433 36 220
132 705 132 439 266
633 134 632 672 462

20 096 015 667 795 9 104 384 10 323 836

88 110 700 48 841 38 569
1 367 103 351 607 190 891 824 605

584 487 3 651 233 967 346 869

5 397 744 3 242 941 2 154 803
6 253 184 2 083 893 4 169 291
1 859 216 921 476 937 740

15 549 844 355 958 6 722 009 8 471 877

А К Т И В И
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ
Вземания от финансови институции

Безсрочни депозити в банки
Срочни депозити в банки
Кредити на банки
Други вземания от банки
Кредити на други финансови институции
Общо вземания от финансови институции
Минус специфични провизии
Нетни вземания от финансови институции

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Оборотен портфейл
Инвестиционен портфейл

Инвестиции до падеж
Инвестиции за продажба

Кредити на нефинансови институции и други клиенти
Кредити на бюджета
       Търговски кредити
       Кредити за търговско недвижимо имущество

             и строителство
Други търговски кредити
Селскостопански кредити
Потребителски кредити
Жилищни ипотечни кредити на физически лица
Други кредити
Общо кредити на нефинансови институции и други клиенти
Минус специфични провизии
Нетни кредити на нефинансови институции и други клиенти
в т. ч. закупени кредити

Активи за препродажба
Инвестиции в неконсолидирани дъщерни и асоциирани дружества
Други активи

Деривати за хеджиране
Вземания от лихви
Други активи
Общо други активи
Минус специфични провизии
Нетни други активи

Нематериални активи
Сгради и други дълготрайни материални активи
ОБЩО АКТИВИ

ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ
Депозити на финансови институции

Безсрочни депозити на банки
Срочни депозити на банки
Депозити на други финансови институции

Депозити на нефинансови институции и други клиенти
Безсрочни депозити
Срочни депозити
Спестовни депозити

Общо депозити

(продължава)

Общо С лица от
групата

в т. ч.:

левове валута
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Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Краткосрочни заемни средства

От БНБ
От банки
Други

Дългосрочни заемни средства
в т. ч. заемни средства от банки

Подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти
Подчинен срочен дълг
Дългово-капиталови (хибридни) инструменти

Други пасиви
Пасиви в оборотен портфейл
Деривати за хеджиране
Задължения по лихви
Провизии за задбалансови ангажименти
Други пасиви

ОБЩО ПАСИВИ
Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества
Собствен капитал

Обикновени акции
Премии, свързани с обикновени акции
Привилегировани акции и премии, свързани с тях
Резерви
       Неразпределена печалба/загуба от минали години
       Законови резерви
       Други резерви
       Кумулативна разлика от превръщане на

             отчетите в чуждестранна валута
Други компоненти на капитала
       Преоценка – дълготрайни материални активи
       Преоценка – инвестиции за продажба
       Преоценка – хеджиране на паричен поток
Печалба/загуба от текущата година
Еднократен ефект от промяна на счетоводния режим
Общо собствен капитал

ОБЩО ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ

Източник: БНБ

(продължава) (хил. лв.)

217 993 125 010 92 983

0 0 0
217 667 8 641 209 026

33 077 10 357 22 720
971 031 25 040 141 751 804 240
706 209 25 040 27 879 653 290

23 652 1 000 22 652
51 884 4 500 47 384

6 329 712 232 5 385
2 420 2 420 0

69 116 23 815 34 576
55 865 5 308 50 557

530 815 62 678 305 095 163 042
17 660 577 444 388 7 326 323 9 889 866

0

973 386 973 386 0
1 452 1 452 0

0 0 0

138 559 23 715 114 844
383 096 383 096
535 253 62 535 191

0 0

174 970 656 174 314
6 280 -88 6 368

0 0
224 081 224 081

-1 639 -1 639
2 435 438 24 345 2 411 093

20 096 015 468 733 9 737 416 9 889 866

Общо С лица от
групата

в т. ч.:

левове валута
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1 053 6 561 486
20 823 829 2 925 17 069

247 0 4 243
358 31 241 86

2 994 2 371 193 430

2 884 975 1 909
39 752 22 943 16 809
43 735 17 415 26 320
26 584 15 938 10 646

2 792 1 477 1 315

5 989 0 5 989
8 370 0 8 370

526 098 334 665 191 433
1 174 1 172 2

88 575 24 701 63 874
244 674 131 041 113 633

10 079 8 276 1 803
141 516 139 372 2 144

28 855 24 024 4 831
11 225 6 079 5 146

594 590 4
638 538 3 237 380 512 254 789

13 041 2 783 4 262 5 996
12 521 24 5 036 7 461

13 673 9 298 4 375

84 018 36 346 47 672

9 939 7 080 2 859

2 640 2 122 518
5 363 719 4 644

15 480 1 866 13 614
1 228 25 1 203
1 664 0 1 664
1 735 68 1 665

161 302 2 809 66 822 91 671
477 236 428 313 690 163 118

35 523 51
11 815 2
56 986 1
50 865 30

-138
2 472

24 388 178
20 406

148 781
77 780

5 783
94 498 1 474
69 815

274 889 -1 214
-4 514 15
6 620

52 914

224 081 -1 199

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
Приходи от лихви от безсрочни депозити в банки
Приходи от лихви от срочни депозити в банки
Приходи от лихви от кредити на банки
Приходи от лихви от други вземания от банки
Приходи от лихви от кредити на други финансови институции
Приходи от лихви от споразумения за обратно

     изкупуване на ценни книжа
Приходи от лихви от активи в оборотен портфейл
Приходи от лихви от активи в инвестиционен портфейл
    Български държавни ценни книжа
    Други дългови ценни книжа на местни емитенти
    Дългови ценни книжа на чуждестранни правителства и
    международни финансови институции
    Други дългови ценни книжа на чуждестранни емитенти
Приходи от лихви от кредити
   Кредити на бюджета
   Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
   Други търговски кредити
   Селскостопански кредити
   Потребителски кредити
   Жилищни ипотечни кредити на физически лица
   Други кредити
Приходи от дивиденти
Общо приходи от лихви и дивиденти

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
Разходи за лихви по депозити на банки
Разходи за лихви по депозити на други финансови институции
Разходи за лихви по безсрочни депозити на нефинансови
институции и други клиенти
Разходи за лихви по срочни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по спестовни депозити на нефинансови
институции и други клиенти
Разходи за лихви по споразумения за обратно

     изкупуване на ценни книжа
Разходи за лихви по краткосрочни заемни средства
Разходи за лихви по дългосрочни заемни средства
Разходи за лихви по подчинен срочен дълг
Разходи за лихви по дългово-капиталови (хибридни) инструменти
Разходи за лихви по други пасиви
Общо разходи за лихви

НЕТЕН ДОХОД ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
ДРУГИ НЕЛИХВЕНИ ПРИХОДИ

Приходи от обслужване на кредити
Приходи от такси по задбалансови условни ангажименти
Такси за обслужване на депозити
Други такси и комисиони
Печалба/загуба от активи за препродажба
Печалба/загуба от продажба на други активи
Печалба/загуба от валутни сделки
Друг нелихвен доход

НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ
Заплати, социално и пенсионно осигуряване
Нетни разходи за използване на дълготрайни материални активи
Разходи за външни услуги, изплатени на акционери,

     дъщерни и асоциирани дружества
Други разходи за външни услуги
Други нелихвени разходи

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА,
 ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ И ДАНЪЦИ
 ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА  ОТ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА
ИЗВЪНРЕДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА
ДАНЪЦИ
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА

Източник: БНБ

Сборен отчет за приходите и разходите на банковата система към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

Общо С лица от
групата

в т. ч.:

левове валута
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Сборен баланс на банките от първа група към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

А К Т И В И

Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ
Вземания от финансови институции

Безсрочни депозити в банки
Срочни депозити в банки
Кредити на банки
Други вземания от банки
Кредити на други финансови институции
Общо вземания от финансови институции
         Минус специфични провизии
Нетни вземания от финансови институции

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Оборотен портфейл
Инвестиционен портфейл

Инвестиции до падеж
Инвестиции за продажба

Кредити на нефинансови институции и други клиенти
Кредити на бюджета
Търговски кредити
    Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
    Други търговски кредити
Селскостопански кредити
Потребителски кредити
Жилищни ипотечни кредити на физически лица
Други кредити
Общо кредити на нефинансови институции и други клиенти
Минус специфични провизии
Нетни кредити на нефинансови институции и други клиенти
в т. ч. закупени кредити

Активи за препродажба
Инвестиции в неконсолидирани дъщерни и асоциирани дружества
Други активи

Деривати за хеджиране
Други активи
Общо други активи

Нематериални активи
Сгради и други дълготрайни материални активи
ОБЩО АКТИВИ

ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ
Депозити на финансови институции

Безсрочни депозити на банки
Срочни депозити на банки
Депозити на други финансови институции

Депозити на нефинансови институции и други клиенти
Безсрочни депозити
Срочни депозити
Спестовни депозити

Общо депозити
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Краткосрочни заемни средства

От БНБ
От банки
Други

Дългосрочни заемни средства
в т.ч. заемни средства от банки

Подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти
Подчинен срочен дълг
Дългово-капиталови (хибридни) инструменти

1 134 746 425 440 709 306

266 300 6 109 260 191
1 512 199 92 116 1 420 083

17 428 267 17 161
32 633 1 240 31 393

6 402 153 6 249
1 834 962 99 885 1 735 077

796 383 413
1 834 166 99 502 1 734 664

133 115 75 034 58 081
895 576 389 788 505 788

1 658 676 584 983 1 073 693
1 228 193 396 055 832 138

430 483 188 928 241 555
21 109 20 588 521

5 147 180 1 978 949 3 168 231
1 298 060 353 714 944 346
3 849 120 1 625 235 2 223 885

129 379 102 794 26 585
2 068 197 2 048 109 20 088

536 970 462 625 74 345
191 752 114 830 76 922

8 094 587 4 727 895 3 366 692
295 633 194 821 100 812

7 798 954 4 533 074 3 265 880
7 877 7 877

22 986 22 986

87 867 65 475 22 392
87 867 65 475 22 392

105 834 105 568 266
486 862 486 400 462

14 166 659 6 796 127 7 370 532

1 094 310 241 460 852 850
74 274 46 214 28 060

618 753 91 696 527 057
401 283 103 550 297 733

10 041 058 4 793 790 5 247 268
3 598 169 2 319 494 1 278 675
4 783 058 1 616 448 3 166 610

11 135 368 5 035 250 6 100 118
149 091 71 880 77 211
181 933 2 024 179 909

0 0 0
179 909 0 179 909

2 024 2 024 0
460 452 25 924 434 528
446 921 19 877 427 044

52 683 0 52 683
21 390 0 21 390
31 293 0 31 293

(продължава)

Общо
в т. ч.:

левове валута
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(продължение) (хил. лв.)

Общо
в т. ч.:

левове валута

Други пасиви
Пасиви в оборотен портфейл
Деривати за хеджиране
Провизии за задбалансови ангажименти
Други пасиви

Общо пасиви
Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества
Собствен капитал

Обикновени акции
Премии, свързани с обикновени акции
Привилегировани акции и премии, свързани с тях
Резерви
    Неразпределена печалба/загуба от минали години
    Законови резерви
    Други резерви
    Кумулативна разлика от превръщане на отчетите в чуждестранна валута
Други компоненти на капитала
    Преоценка – дълготрайни материални активи
    Преоценка – инвестиции за продажба
    Преоценка – хеджиране на паричен поток
Печалба/загуба от текущата година
Еднократен ефект от промяна на счетоводния режим
Общо собствен капитал

ОБЩО ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ
КРЕДИТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАДБАЛАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ

Източник: БНБ

378 827 236 993 141 834
5 509 232 5 277
2 420 2 420

50 204 1 323 48 881
320 694 233 018 87 676

12 358 354 5 372 071 6 986 283

583 977 583 977

874 556 874 556
118 628 118 628
290 804 290 804
465 124 465 124

0 0
168 244 168 244
165 628 165 628

2 616 2 616
0 0

184 520 184 520
-2 992 -2 992

1 808 305 1 808 305
14 166 659 7 180 376 6 986 283

1 888 669 719 329 1 169 340
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Сборен отчет за приходите и разходите на банките от първа група към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
Приходи от лихви от безсрочни депозити в банки
Приходи от лихви от срочни депозити в банки
Приходи от лихви от кредити на банки
Приходи от лихви от други вземания от банки
Приходи от лихви от кредити на други финансови институции
Приходи от лихви от споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Приходи от лихви от активи в оборотен портфейл
Приходи от лихви от активи в инвестиционен портфейл
     Български държавни ценни книжа
     Други дългови ценни книжа на местни емитенти
     Дългови ценни книжа на чуждестранни правителства и международни
     финансови институции
    Други дългови ценни книжа на чуждестранни емитенти
Приходи от лихви от кредити
    Кредити на бюджета
    Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
    Други търговски кредити
    Селскостопански кредити
    Потребителски кредити
    Жилищни ипотечни кредити на физически лица
    Други кредити
Приходи от дивиденти
Общо приходи от лихви и дивиденти

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
Разходи за лихви по депозити на банки
Разходи за лихви по депозити на други финансови институции
Разходи за лихви по безсрочни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по срочни депозити на нефинансови институции и други клиенти
Разходи за лихви по спестовни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Разходи за лихви по краткосрочни заемни средства
Разходи за лихви по дългосрочни заемни средства
Разходи за лихви по подчинен срочен дълг
Разходи за лихви по дългово-капиталови (хибридни) инструменти
Разходи за лихви по други пасиви
Общо разходи за лихви

НЕТЕН ДОХОД ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
КРЕДИТНИ ПРОВИЗИИ

Начислени провизии
Реинтегрирани провизии
Нетни кредитни провизии

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОБОРОТЕН ПОРТФЕЙЛ
Печалба/загуба от ценни книжа в оборотен портфейл
Печалба/загуба от деривати за търговия
Печалба/загуба от други инструменти в оборотен портфейл
Общо печалба/загуба от оборотен портфейл

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОДАЖБА
Печалба/загуба от инвестиции за продажба
Печалба/загуба от инструменти, хеджиращи ефективно

     инвестициите за продажба
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ДО ПАДЕЖ
ДРУГИ НЕЛИХВЕНИ ПРИХОДИ

Приходи от обслужване на кредити
Приходи от такси по задбалансови условни ангажименти
Такси за обслужване на депозити
Други такси и комисиони
Печалба/загуба от активи за препродажба
Печалба/загуба от продажба на други активи
Печалба/загуба от валутни сделки
Друг нелихвен доход

668 253 415
14 486 1 703 12 783

231 3 228
90 5 85

187 149 38
2 476 658 1 818

24 173 12 877 11 296
40 326 16 551 23 775
24 136 15 130 9 006

2 646 1 421 1 225

5 204 0 5 204
8 340 0 8 340

380 481 264 056 116 425
896 894 2

47 475 14 482 32 993
162 559 87 704 74 855

5 214 4 284 930
132 256 130 656 1 600

26 169 23 299 2 870
5 912 2 737 3 175

5 5 0
463 123 296 260 166 863

6 038 2 299 3 739
8 192 1 460 6 732

9 722 6 554 3 168
60 175 28 193 31 982

8 542 6 488 2 054
1 409 912 497
4 243 430 3 813
5 703 496 5 207
1 170 0 1 170

943 0 943
1 229 44 1 185

107 366 46 876 60 490
355 757 249 384 106 373

112 243
85 885
26 358

13 079
1 065

8
14 152

9 452
8 876

576
3 321

141 996
23 627

7 337
44 131
36 276

-111
2 234

17 856
10 646

(продължава)

Общо
в т. ч.:

левове валута
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(продължение) (хил. лв.)

Общо
в т. ч.:

левове валута

НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ
Заплати, социално и пенсионно осигуряване
Нетни разходи за използване на дълготрайни материални активи
Разходи за външни услуги, изплатени на акционери,

     дъщерни и асоциирани дружества
Други разходи за външни услуги
Други нелихвени разходи

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА,
 ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ И ДАНЪЦИ
 ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА  ОТ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА
ИЗВЪНРЕДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА
ДАНЪЦИ
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА

Източник: БНБ

272 918
101 124

53 455

2 922
69 631
45 786

225 402
-2 966
6 210

44 126

184 520
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Сборен баланс на банките от втора група към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

А К Т И В И
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ
Вземания от финансови институции

Безсрочни депозити в банки
Срочни депозити в банки
Кредити на банки
Други вземания от банки
Кредити на други финансови институции
Общо вземания от финансови институции
       Минус специфични провизии
Нетни вземания от финансови институции

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Оборотен портфейл
Инвестиционен портфейл

Инвестиции до падеж
Инвестиции за продажба

Кредити на нефинансови институции и други клиенти
Кредити на бюджета
Търговски кредити
    Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
    Други търговски кредити
Селскостопански кредити
Потребителски кредити
Жилищни ипотечни кредити на физически лица
Други кредити
Общо кредити на нефинансови институции и други клиенти
Минус специфични провизии
Нетни кредити на нефинансови институции и други клиенти
в т. ч. закупени кредити

Активи за препродажба
Инвестиции в неконсолидирани дъщерни и асоциирани дружества
Други активи

Деривати за хеджиране
Други активи
Общо други активи

Нематериални активи
Сгради и други дълготрайни материални активи
ОБЩО АКТИВИ

ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ
Депозити на финансови институции

Безсрочни депозити на банки
Срочни депозити на банки
Депозити на други финансови институции

Депозити на нефинансови институции и други клиенти
Безсрочни депозити
Срочни депозити
Спестовни депозити

Общо депозити
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Краткосрочни заемни средства

От БНБ
От банки
Други

Дългосрочни заемни средства
в т.ч. заемни средства от банки

Подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти
Подчинен срочен дълг
Дългово-капиталови (хибридни) инструменти

Други пасиви
Пасиви в оборотен портфейл
Деривати за хеджиране

291 404 169 142 122 262

87 823 2 123 85 700
576 853 62 229 514 624

0 0 0
831 289 542

13 525 2 750 10 775
679 032 67 391 611 641

1 010 689 321
678 022 66 702 611 320

30 187 18 837 11 350
527 004 317 548 209 456
143 951 52 539 91 412

34 970 10 086 24 884
108 981 42 453 66 528

5 706 5 706 0
2 087 062 873 889 1 213 173

679 835 173 769 506 066
1 407 227 700 120 707 107

114 074 99 576 14 498
169 967 160 022 9 945

42 656 8 761 33 895
71 758 49 996 21 762

2 491 223 1 197 950 1 293 273
91 233 43 910 47 323

2 399 990 1 154 040 1 245 950

4 709 4 709 0
3 219 3 219 0

5 0 5
44 736 34 103 10 633
44 741 34 103 10 638
22 751 22 751 0

139 668 139 668
4 285 646 1 983 258 2 302 388

415 886 196 564 219 322
11 777 1 314 10 463

246 351 74 888 171 463
157 758 120 362 37 396

2 499 923 1 250 141 1 249 782
1 068 343 798 674 269 669
1 263 696 391 045 872 651

167 884 60 422 107 462
2 915 809 1 446 705 1 469 104

65 502 49 730 15 772
68 811 16 974 51 837

0 0 0
37 758 8 641 29 117
31 053 8 333 22 720

485 539 115 827 369 712
234 248 8 002 226 246

22 853 5 500 17 353
2 262 1 000 1 262

20 591 4 500 16 091
133 744 68 702 65 042

108 0 108
0 0 0

(продължава)

Общо
в т. ч.:

левове валута
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(продължение) (хил. лв.)

Общо
в т. ч.:

левове валута

Провизии за задбалансови ангажименти
Други пасиви

ОБЩО ПАСИВИ
Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества
Собствен капитал

Обикновени акции
Премии, свързани с обикновени акции
Привилегировани акции и премии, свързани с тях
Резерви
    Неразпределена печалба/загуба от минали години
    Законови резерви
    Други резерви
    Кумулативна разлика от превръщане на отчетите в чуждестранна валута
Други компоненти на капитала
    Преоценка – дълготрайни материални активи
    Преоценка – инвестиции за продажба
    Преоценка – хеджиране на паричен поток
Печалба/загуба от текущата година
Еднократен ефект от промяна на счетоводния режим
Общо собствен капитал

ОБЩО ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ
КРЕДИТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАДБАЛАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ

Източник: БНБ

5 661 3 985 1 676
127 975 64 717 63 258

3 692 258 1 703 438 1 988 820

389 409 389 409
1 452 1 452

158 575 158 575
-3 784 -3 784
92 292 92 292
70 067 70 067

0 0
12 438 12 438

8 686 8 686
3 752 3 752

0 0
30 161 30 161

1 353 1 353
593 388 593 388

4 285 646 2 296 826 1 988 820
833 072 410 082 422 990
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Сборен отчет за приходите и разходите на банките от втора група към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
Приходи от лихви от безсрочни депозити в банки
Приходи от лихви от срочни депозити в банки
Приходи от лихви от кредити на банки
Приходи от лихви от други вземания от банки
Приходи от лихви от кредити на други финансови институции
Приходи от лихви от споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Приходи от лихви от активи в оборотен портфейл
Приходи от лихви от активи в инвестиционен портфейл
    Български държавни ценни книжа
    Други дългови ценни книжа на местни емитенти
    Дългови ценни книжа на чуждестранни правителства и международни
    финансови институции
    Други дългови ценни книжа на чуждестранни емитенти
Приходи от лихви от кредити
    Кредити на бюджета
    Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
    Други търговски кредити
    Селскостопански кредити
    Потребителски кредити
    Жилищни ипотечни кредити на физически лица
    Други кредити
Приходи от дивиденти
Общо приходи от лихви и дивиденти

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
Разходи за лихви по депозити на банки
Разходи за лихви по депозити на други финансови институции
Разходи за лихви по безсрочни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по срочни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по спестовни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Разходи за лихви по краткосрочни заемни средства
Разходи за лихви по дългосрочни заемни средства
Разходи за лихви по подчинен срочен дълг
Разходи за лихви по дългово-капиталови (хибридни) инструменти
Разходи за лихви по други пасиви
Общо разходи за лихви

НЕТЕН ДОХОД ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
КРЕДИТНИ ПРОВИЗИИ

Начислени провизии
Реинтегрирани провизии
Нетни кредитни провизии

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОБОРОТЕН ПОРТФЕЙЛ
Печалба/загуба от ценни книжа в оборотен портфейл
Печалба/загуба от деривати за търговия
Печалба/загуба от други инструменти в оборотен портфейл
Общо печалба/загуба от оборотен портфейл

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОДАЖБА
Печалба/загуба от инвестиции за продажба
Печалба/загуба от инструменти, хеджиращи ефективно

      инвестициите за продажба
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ДО ПАДЕЖ

ДРУГИ НЕЛИХВЕНИ ПРИХОДИ
Приходи от обслужване на кредити
Приходи от такси по задбалансови условни ангажименти
Такси за обслужване на депозити
Други такси и комисиони

71 1 70
5 030 982 4 048

16 1 15
236 235 1
436 44 392
408 317 91

14 061 8 629 5 432
2 492 773 1 719
2 244 717 1 527

146 56 90

72 0 72
30 0 30

127 494 63 993 63 501
278 278 0

36 494 9 643 26 851
69 920 38 139 31 781

4 525 3 699 826
9 010 8 518 492
2 203 379 1 824
5 064 3 337 1 727

589 585 4
150 833 75 560 75 273

2 340 1 136 1 204
4 204 3 547 657

3 022 2 403 619

22 516 7 587 14 929

1 283 580 703
1 198 1 177 21
1 120 289 831
9 777 1 370 8 407

58 25 33
721 0 721
503 23 480

46 742 18 137 28 605
104 091 57 423 46 668

71 532
52 202
19 330

8 480
226
-48

8 658

983

983
-84

51 442
10 999

3 843
11 624
11 709

(продължава)

Общо
в т. ч.:

левове валута
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(продължение) (хил. лв.)

Общо
в т. ч.:

левове валута

Печалба/загуба от активи за препродажба
Печалба/загуба от продажба на други активи
Печалба/загуба от валутни сделки
Друг нелихвен доход

НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ
Заплати, социално и пенсионно осигуряване
Нетни разходи за използване на дълготрайни материални активи
Разходи за външни услуги, изплатени на акционери,

     дъщерни и асоциирани дружества
Други разходи за външни услуги
Други нелихвени разходи

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА,
 ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ И ДАНЪЦИ
 ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА  ОТ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА
ИЗВЪНРЕДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА
ДАНЪЦИ
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА

Източник: БНБ

-27
238

5 258
7 798

107 661
43 031
22 018

2 861
18 294
21 457

38 099
-839
463

7 562

30 161



П
р

и
ло

ж
е
н
и
я

141

Сборен баланс на банките от трета група към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

112 570 112 570 25 703 86 867

10 825 3 410 7 415 4 7 411
610 134 527 683 82 451 27 687 54 764

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

135 952 135 952 0 0 0
756 911 667 045 89 866 27 691 62 175

0 0 0 0 0
756 911 667 045 89 866 27 691 62 175

1 500 0 1 500 1 500
39 124 204 38 920 19 215 19 705
32 857 0 32 857 7 346 25 511

0 0 0 0 0
32 857 0 32 857 7 346 25 511

694 012 0 694 012 233 797 460 215

657 434 0 657 434 212 275 445 159
230 836 230 836 29 847 200 989
426 598 426 598 182 428 244 170

10 668 10 668 9 105 1 563
3 870 3 870 3 306 564

12 824 12 824 8 906 3 918
9 216 0 9 216 205 9 011

694 012 0 694 012 233 797 460 215
10 579 0 10 579 3 832 6 747

683 433 0 683 433 229 965 453 468

0 0 0 0 0
2 254 0 1 313 643 670
6 591 546 6 045 2 855 3 190
6 591 546 6 045 2 855 3 190

6 591 546 6 045 2 855 3 190
4 120 4 120 4 120
6 604 6 604 6 604

1 643 710 667 795 975 915 324 999 650 916

529 504 355 958 173 546 35 675 137 871
2 059 700 1 359 1 313 46

501 999 351 607 150 392 24 307 126 085
25 446 3 651 21 795 10 055 11 740

969 163 0 969 163 204 379 764 784
731 232 0 731 232 124 773 606 459
206 430 0 206 430 76 400 130 030

31 501 0 31 501 3 206 28 295
1 498 667 355 958 1 142 709 240 054 902 655

3 400 0 3 400 3 400

А К Т И В И

Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ
Вземания от финансови институции

Безсрочни депозити в банки
Срочни депозити в банки
Кредити на банки
Други вземания от банки
Кредити на други финансови институции
Общо вземания от финансови институции
Минус специфични провизии
Нетни вземания от финансови институции

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Оборотен портфейл
Инвестиционен портфейл

Инвестиции до падеж
Инвестиции за продажба

Кредити на нефинансови институции и други клиенти
Кредити на бюджета
Търговски кредити
    Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
    Други търговски кредити
Селскостопански кредити
Потребителски кредити
Жилищни ипотечни кредити на физически лица
Други кредити
Общо кредити на нефинансови институции и други клиенти
Минус специфични провизии
Нетни кредити на нефинансови институции и други клиенти
В т.ч. закупени кредити
от лица от групата
от лица извън групата

Активи за препродажба
Други активи

Деривати за хеджиране
Вземания от лихви
Други активи
Общо други активи
Минус специфични провизии
Нетни други активи

Нематериални активи
Сгради и други дълготрайни материални активи
ОБЩО АКТИВИ
ПАСИВИ, РЕЗЕРВИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Депозити на финансови институции

Безсрочни депозити на банки
Срочни депозити на банки
Депозити на други финансови институции

Депозити на нефинансови институции и други клиенти
Безсрочни депозити
Срочни депозити
Спестовни депозити

Общо депозити
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа
Краткосрочни заемни средства

От БНБ
От банки
Други

(продължава)

Общо С лица от
групата

С лица извън групата

левове валутаобщо
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(продължение) (хил. лв.)

Общо С лица от
групата

С лица извън групата

левове валутаобщо

Дългосрочни заемни средства
В т. ч. заемни средства от банки

Други пасиви
Пасиви в оборотен портфейл
Деривати за хеджиране
Задължения по лихви
Провизии за задбалансови ангажименти
Други пасиви

Общо пасиви
Резерви и финансов резултат

Резерви
    Неразпределена печалба/загуба от минали години
    Други резерви
Преоценъчни резерви
    Преоценка − дълготрайни материални активи
    Преоценка − инвестиции за продажба
    Преоценка − хеджиране на паричен поток
Печалба/загуба от текущата година
Еднократен ефект от промяна на счетоводния режим
Общо резерви и финансов резултат

ОБЩО ПАСИВИ, РЕЗЕРВИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
КРЕДИТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАДБАЛАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ

Източник: БНБ

25 040 25 040
25 040 25 040
82 858 63 390 19 468 7 360 12 108

712 712 0 0 0
0 0 0 0 0

460 0 236 121 115
0 0 0 0 0

82 146 62 678 19 468 7 360 12 108
1 609 965 444 388 1 165 577 250 814 914 763

23 777 23 777
23 715 23 715

62 62
568 568
656 656
-88 -88

0 0
9 400 9 400 9 400

0 0
33 745 24 345 9 400 9 400

1 643 710 468 733 1 174 977 260 214 914 763
392 129 38 639 353 490 114 273 239 217
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Сборен отчет за приходите и разходите на банките от трета група към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

314 6 308 307 1
1 307 829 478 240 238

0 0 0 0 0
32 31 1 1 0

2 371 2 371 0 0 0

0 0 0 0 0
1 518 0 1 518 1 437 81

917 0 917 91 826
204 204 91 113

0 0 0 0 0

713 713 0 713
0 0 0 0 0

18 123 0 18 123 6 616 11 507
0 0 0 0

4 606 4 606 576 4 030
12 195 12 195 5 198 6 997

340 340 293 47
250 250 198 52
483 483 346 137
249 0 249 5 244

0 0 0 0 0
24 582 3 237 21 345 8 692 12 653

0
4 663 2 783 1 880 827 1 053

125 24 101 29 72

929 0 929 341 588

1 327 0 1 327 566 761

114 0 114 12 102

33 0 33 33 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 2 1 1 0

7 194 2 809 4 385 1 809 2 576
17 388 428 16 960 6 883 10 077

5 783 0 5 783
7 391 0 7 391

-1 608 0 -1 608

-124 0 -124
-304 -430 126

0 0 0
-428 -430 2

19 0 19
19 0 19

0 0 0

8 879 262 8 617
897 51 846
635 2 633

1 231 1 1 230
2 880 30 2 850

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
Приходи от лихви от безсрочни депозити в банки
Приходи от лихви от срочни депозити в банки
Приходи от лихви от кредити на банки
Приходи от лихви от други вземания от банки
Приходи от лихви от кредити на други финансови институции
Приходи от лихви от споразумения за обратно

     изкупуване на ценни книжа
Приходи от лихви от активи в оборотен портфейл
Приходи от лихви от активи в инвестиционен портфейл
     Български държавни ценни книжа
    Други дългови ценни книжа на местни емитенти
    Дългови ценни книжа на чуждестранни правителства
    и международни финансови институции
    Други дългови ценни книжа на чуждестранни емитенти
Приходи от лихви от кредити
    Кредити на бюджета
    Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство
    Други търговски кредити
    Селскостопански кредити
    Потребителски кредити
    Жилищни ипотечни кредити на физически лица
    Други кредити
Приходи от дивиденти
Общо приходи от лихви и дивиденти

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
Разходи за лихви по депозити на банки
Разходи за лихви по депозити на други финансови институции
Разходи за лихви по безсрочни депозити на нефинансови
институции и други клиенти
Разходи за лихви по срочни депозити на нефинансови институции
и други клиенти
Разходи за лихви по спестовни депозити на нефинансови
институции и други клиенти
Разходи за лихви по споразумения за обратно

     изкупуване на ценни книжа
Разходи за лихви по краткосрочни заемни средства
Разходи за лихви по дългосрочни заемни средства
Разходи за лихви по други пасиви
Общо разходи за лихви

НЕТЕН ДОХОД ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ
КРЕДИТНИ ПРОВИЗИИ

Начислени провизии
Реинтегрирани провизии
Нетни кредитни провизии

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОБОРОТЕН ПОРТФЕЙЛ
Печалба/загуба от ценни книжа в оборотен портфейл
Печалба/загуба от деривати за търговия
Печалба/загуба от други инструменти в оборотен портфейл
Общо печалба/загуба от оборотен портфейл

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОДАЖБА
Печалба/загуба от инвестиции за продажба
Печалба/загуба от инструменти, хеджиращи ефективно

     инвестициите за продажба
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ДО ПАДЕЖ
ДРУГИ НЕЛИХВЕНИ ПРИХОДИ

Приходи от обслужване на кредити
Приходи от такси по задбалансови условни ангажименти
Такси за обслужване на депозити
Други такси и комисиони

(продължава)

Общо С лица от
групата

С лица извън групата

левове валутаобщо
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Общо С лица от
групата

С лица извън групата

левове валутаобщо

Печалба/загуба от активи за препродажба
Печалба/загуба от продажба на други активи
Печалба/загуба от валутни сделки
Друг нелихвен доход

НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ
Заплати, социално и пенсионно осигуряване
Нетни разходи за използване на дълготрайни материални активи
Други разходи за външни услуги
Други нелихвени разходи

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА,
ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ И ДАНЪЦИ
 ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА  ОТ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА
ИЗВЪНРЕДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА
ДАНЪЦИ
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА

Източник: БНБ

0 0 0
0 0 0

1 274 178 1 096
1 962 0 1 962

16 078 1 474 14 604
4 626 4 626
2 307 2 307
6 573 1 474 5 099
2 572 0 2 572

11 388 -1 214 12 602
-709 15 -724

-53 0 -53
1226 1 226
9400 -1199 10 599

(продължение) (хил. лв.)
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Капиталова адекватност в банковата система и по банкови групи към 30 юни 2004 г.

Капиталова
база

(хил. лв.)

Общ рисков
компонент

(хил. лв.)

Обща
капиталова

адекватност
(%)

Степен на
покритие на

активите
(%)

Адекватност
на първичния

капитал
(%)

Първичен
капитал
(хил. лв.)

Банкови групи

Първа група
Втора група

Общо за банковата система

Източник: БНБ.

1 558 999 1 375 423 8 789 633 18 16 11.12
566 224 528 287 2 793 966 20 19 13.29

2 125 223 1 903 710 11 583 599 18 16 11.62

Съотношения на високоликвидни активи към 30 юни 2004 г.
(като процент от депозитите)

Банкови групи Съотношение %

Първична ликвидност
Първа група Вторична ликвидност

Първична ликвидност
Втора група Вторична ликвидност

Първична ликвидност
Трета група Вторична ликвидност

Общо за Първична ликвидност
банковата система Вторична ликвидност

Източник: БНБ.

10.19
24.82

9.99
28.67

7.51
41.14

9.90
27.11

Открити позиции в чуждестранна валута към 30 юни 2004 г.

 Банкови групи Дял на откритата позиция към капиталовата база, %

Първа група
Втора група
Общо за банковата система

Източник: БНБ.

-5.09
-0.76
-3.93
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Състояние на кредитния портфейл на търговските банки към 30 юни 2004 г.

 Банкови групи Кредити юни 2004 г.

Първа група ОБЩО (хил. лв.)
Редовни (%)
Под наблюдение (%)
Нередовни (%)
Необслужвани (%)
Провизии (%)

Втора група ОБЩО (хил. лв.)
Редовни (%)
Под наблюдение (%)
Нередовни (%)
Необслужвани (%)
Провизии (%)

Трета група ОБЩО (хил. лв.)
Редовни (%)
Под наблюдение (%)
Нередовни (%)
Необслужвани (%)
Провизии (%)

Банкова система ОБЩО (хил. лв.)
Редовни (%)
Под наблюдение (%)
Нередовни (%)
Необслужвани (%)
Провизии (%)

Източник: БНБ.

8 094 587
93.48

3.17
0.76
2.59
3.65

2 491 223
91.30

5.52
0.48
2.70
3.65

694 012
94.30

5.16
0.36
0.18
1.52

11 279 822
93.05

3.81
0.67
2.47
3.52

Ликвидност на търговските банки към 30 юни 2004 г.
(хил. лв.)

Първа група
Общо ликвидни активи
ОБЩО АКТИВИ (входящ поток)
ОБЩО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА (ДЕПОЗИТИ)
Коефициент на ликвидните активи
Коригиран коефициент на ликвидните активи
към депозитите
Втора група
Общо ликвидни активи
ОБЩО АКТИВИ (входящ поток)
ОБЩО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА (ДЕПОЗИТИ)
Коефициент на ликвидните активи
Коригиран коефициент на ликвидните активи
към депозитите
Трета група
Общо ликвидни активи
ОБЩО АКТИВИ (входящ поток)
ОБЩО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА (ДЕПОЗИТИ)
Коефициент на ликвидните активи
Коригиран коефициент на ликвидните активи
към депозитите
ОБЩО ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА
Общо ликвидни активи
ОБЩО АКТИВИ (входящ поток)
ОБЩО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА (ДЕПОЗИТИ)
Коефициент на ликвидните активи
Коригиран коефициент на ликвидните активи
към депозитите

Източник: БНБ.

 Позиции Общо

3 927 428
13 454 600
12 317 092

24.82

1 344 833
4 071 794
3 673 138

28.67

661 337
1 625 490
1 601 481

41.14

5 933 598
19 151 884
17 591 711

27.11
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Първа група

Булбанк
Банка ДСК
Обединена българска банка
Ейч Ви Би Банк Биохим
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк, България
Българска пощенска банка
СЖ Експресбанк
Стопанска и инвестиционна банка
ДЗИ Банк (бивша Росексимбанк)

Втора група

Банка „Хеброс“
Общинска банка
Централна кооперативна банка
Корпоративна търговска банка
ТБ „Алианц България“
Евробанк
Юнионбанк
Българо-американска кредитна банка
ПроКредит Банк
БНП Париба, България
УНИБАНК (бивша Първа източна международна банка)
Инвестбанк
Емпорики банк − България
Насърчителна банка
Международна банка за търговия и развитие
Демирбанк, България
Токуда банк
Банка „Запад − Изток“
ЧПБ „Тексим“

Трета група

Банка „Пиреос“, клон София
ИНГ банк Н. В., клон София
Национална банка на Гърция, клон София
Ситибанк Н. А., клон София
Алфа банка, клон София
Те-Дже зираат банкасъ, клон София

Разпределение на банките по групи към 30 юни 2004 г.
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22 януари Приема се Наредба № 36 за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ за оценка и
класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за
загуби от обезценка.

8 март Българската народна банка пусна в обращение от 25 март 2004 г. медно-никелова
монета с нанесено оцветяване, посветена на Цветница, с номинална стойност
5 лева, емисия 2004 г.

25 март Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централен
кредитен регистър на банките.

29 март Българската народна банка пусна в обращение от 2 април 2004 г. разменна монета с
номинална стойност 50 стотинки, посветена на приемането на Република България в
НАТО, емисия 2004 г.

8 април Приема се Отчетът за изпълнение на бюджета на Българската народна банка за
2003 г.

26 април Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензиите и
разрешенията, издавани от БНБ.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за големите експозиции
на банките.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за капиталовата
адекватност на банките.

5 май Българската народна банка пусна в обращение от 31 май 2004 г. златна
възпоменателна монета „125 години Българска народна банка“ с номинална стойност
125 лева, емисия 2004 г.

20 май Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните
минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.

По-важни решения
на Управителния съвет на БНБ




